
Irodalom

Rába György:
A valóság vendége

Az embert, ha léte törvényszerüségeiröl és
végkifejletéről elmélkedik, gyakran megkísérti
az a tudat, hogy csak vendég a földön. Ez az
alapérzése Rába György legújabb versesköny
vének. Sürü szövésü költemények sorakoznak
egymás után, s bennük majdnem mindig egy
nagyon tudatos, folyvást kínzó kételyek és kér
dések révén és szorításában előre haladó, a
jelenségeket értelmezni szándékozó lírai sze
mélyiség körvonalai sejlenek föl. Rába György
ugyanis alapvetően rejtőző, szemérmesen a
háttérben maradó alkat, aki néha döbbenten.
néha csodálkozva, néha együttérző iróniával
figyeli alakrnását, a másik énjét, akit rendsze
rint elrejt ajórnodor, a konvenció, de néha ki
tör kötelékei kőzűl: "Reggel cipömbe bújik /
senki sem sejti hol/csavarog hentereg / kik
kel együtt csahol / Varjakat szólogat / vada
kat szelidít / magára hagyottan / fejével kugli
zik". (A betolakodó) Ez a sejtelmes árnyék újra
meg újra felbukkan költeményeiben. melyeket
talán épp e "másik" személyiség jelenléte tesz
alapvetöen reflexívvé. Ha hihetünk a modern
líra elemzöinek, s úgy értelmezzük az újabb
költészetet, mint folytonos úton levést, olyan
köztes állapot rajzát, melyböl a kezdet és a
vég, az indulás és a megérkezés pillanatának
rajza hiányzik, Rába György lírája szinte
hiánytalanul beleillik ebbe a meghatározásba:
verseiben fel-felsejlik az elveszített éden láto
mása, egy elharapott mondatban, félig vázolt
képen, az idő metszeteiben idézi vissza. Olva
sóját állandóan megkísérti az érzések teljessé
gének az a boldogitó érzése, mely csak töredé
keiben tapasztalható, de ezek a széttört csere
pek módjára halmozódó érzéstömbök mégis a
legmélyebb és legszebb humánus érzeskörök
sejteImét idézik. A kötet egyik legszebb, leg
mélyebb versében, Az üldözóben a jóság teljes
ségére való képtelenségünket ábrázolja: mint
ha a kis herceg valamelyik példázata eleve
nednék meg a szorongatóan hiteles életval
lomásban, mely megrendítőhitellel és igazság
gal jeleníti meg a közöny, a restség állapotát.

Az úton lévő, drámaivá hangolt, nyugtalan
és szenvedélyes személyiség folyvást a teljes-
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ség természetrajzát kutatja, az "arany nyomot"
akarja látni. Az élet azonban a maga végessé
gével folyvást arra inti - s ennek versbeli kö
vetkezményei is tetten érhetők: egyfajta tőre

dezettség, sejtelmcsség, sugallatosság r-, hogy az
emberi szem és megismerés tökéletlen, mire e
jelek közelségébe kerülünk, már megfakulnak
(Hajtükanyar), s nincsen szemünk arra sem,
hogy meglássuk - hitelesen lássuk meg - a
másik embert, s feltárjuk léte drámáját, hogy
hozzásegítsük sebeinek gyógyulásához s meg
ismertessük azokkal a szavakkal, melyek át
törhetik magánya burkát (Eszrevétlen).

"Nézzetek meg - zsigereimben örzörn a
számadáskönyvckct" - irja Lépteim című ver
sében, a Vadnyugatban pedig megjelenik egy
sajátos. fontos kép, a kegyelem térképéé, me
lyet mindnyájan a kezünkben tartunk, de
amelynek jeleit értelmezni talán a legnehe
zebb. Ha Rába György költészetét folytonos
drámai küzdelemnek is látjuk, e drámának
alighanem épp az a kiindulási pontja, hogy
térképét a kezében tartva megindul az úton, s
hűvös szigorral igyekszik belerajzolni azokat a
jeleket, melyek mai tudása és érzése szerint
hiányoznak róla. S amint lépked a rengeteg
ben, a sebzö, gyakran értetlen világban, hirte
len elér a csodálatos kis házikóhoz, melynek
fénye bevilágítja a sötétséget. Hangokat hall,
görcsösen kapaszkodik fölfelé, hogy látva lás
son, ám "a párkányra bár tiz körömmel / ka
paszkodó kiváncsi / a sekély földre visszahup
pan", s csak azt hallja, amint a pohár "üres
öbléből zúg a tájfun" (Válaszadások kapitánya).

Itt kezdődik valahol a nagy költészet. A zu
hanásban megőrzött kapaszkodó mozdulatnál,
az üres pohárban érzékelt tájfunnál. annál a
makacs kíváncsiságnál, amely végül egyszer a
költő birtokába juttatja majd "a zárnyitó igét".
(Szepirodalmi)

Beney Zsuzsa:
Napló, előtte és utána

Beney Zsuzsa regényének olvasása közben
gyakran merül fel a kérdés az olvasóban: le
het-e fokozni a szenvedéseket, amelyek hősei

osztályrészéül jutottak? A "Napló", rnely volta-



képpen több napló elegye. átfogja -legalábbis,
mint a madár repülés közben, szárnyával érin
ti - a század nagy botrányát, de felsejlik benne
az a korszak is, ami "előtte" volt, majd szinte
nagyítólencsébe fogva ragadja meg a lét egye
temes kérdéseit, élet és elmúlás metszéspont
jába sűrítve, azt az időmetszetet nagyítva ki,
amelyben szokatlan élességgel látja az ember
azt, ami "előtte" volt, de lazuló izmaiban, tuda
ta változásában átélve azt is, ami "utána" kö
vetkezik. Mindezt félelmetes hitellel és részle
tességgel mondja el, s ugyanakkor nagyvona
lúan; kihagyva belőle fontosnak látszó részle
teket és megnövelve apróságok súlyát, s csak
az egész mozaikkockákból kialakított képet
összerakva döbbenünk rá, hogy ezek a látszó
lagos apróságok döntő szerepet játszottak a
hősök tudatában, mert meghatározták az
egyén szemléletmódját; neki, aki még egyszer
visszatekint arra, ami "előtte" volt, ezek a fon
tosak, ezek a finom megérzések és sejtelmek,
a szeretetnek és megértésnek szilánkjai, eze
ket viszi magával kis csomagjában, amellyel
utoljára lépi át a kórház kapuját.

Az újabb magyar regény nagykorúságának
egyik fontos pillanata Beney Zsuzsa regénye.
Tiszteletet parancsoló műveltséggel egyesíti
benne a modern prózának azokat az eredmé
nyeit, melyeket Thomas Mann éppúgy megala
pozott, mint Hermann Broch, s mindezt öntu
datlan természetességgel, a gondolkodás fo
lyamatára összpontosítva, folytonosan értel
mezve, magyarázva, olyasformán, ahogy az
ember tudatában megjelennek az ünnepek és
a hétköznapok. Hanna, a regény föalakja, az
elkerülhetetlen vég biztos tudatában döbben
rá, milyen kevés ünnepe volt életében, s
Ádám, aki megkönnyíti az ismeretlenbe vivő

útját, a saját naplóját írva döbben rá az ember
életének egyik legnagyobb igazságára: le kell
mondanunk önmagunkról, hogy igazán szeret
ni tudjunk másokat, még ha ez az érzés nem
egészen egyértelmű is, hiszen szétválaszthatat
lanul keveredik benne a részvét, a megértés, a
szánalom és a szeretet.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy
Beney Zsuzsa regényének igazi terepe az em
ber belső világa, az érzéseké, a sejtelmeké, azé
a titkokkal terhes lelki életé, melyröl sok
mindent elárulnak számunkra a modern lélek
tan legnagyobb művelői, de amely mégis ren
geteg változatot mutat, majdnem annyit, ahány
gondolkodó és érző ember van. Beney Zsuzsa
hősei görcsös ismétlődéssel teszik fel maguk
nak a kérdést: tudnak-e jól szeretni, s ami en
nél is fontosabb: hogyan kell és lehet jól sze-

retni. Kendőzetlen őszinteséggel vallatják ma
gukat, hiszen a halál távlatából tekintenek az
életre, s " . .. ami volt, annak más távlatot ad
a halál már". Ebben a kitáguló, ugyanakkor
szükségszerűen beszűkülő világban ébrednek
rá az érzés korlátozott voltára, az ember hatá
raira, arra, hogy teljesen szinte képtelenek
vagyunk megosztani magunkat, hiszen miköz
ben mások felé fordulunk, önmagunkra is ref
lektálunk. A szeretet, a megértés - szüntelen
és kínzó lemondás is, de épp ebben van az
igazi ereje, hiszen folyvást meghaladjuk benne
önmagunkat. Bár Ádámban állandóan erősö

dik a lelkifurdalás érzése, hiszen Hannat épp
az utolsó, a legszörnyűbb heteiben hagyja
magára, mégis önmagában hordja feloldozá
sát, hiszen akart szeretni, s ez a belső, szenve
délyes erő képessé tette arra a nyitottságra,
amely nélkül sosem nyílhatunk meg a másik
ember számára.

A lét egzisztenciális kérdései gyakran szo
katlanul, újszerü nézőpontból vetődnek fel itt.
Gyakran mondjuk el, hogy szeretni jó, hogy
szeretni kell, de arról ritkán elmélkedünk,
hogy a szeretetre rászorulunk. Ádámnak a re
gény kezdetén választania kell. Eszter mellett
keresi-e, találja-e meg életének nagy és kielégí
tetlen érzését, majd szinte torkot szorító szá
nalommal tér vissza Hannához, a nagybeteg
hez, mert annak van igazán szüksége rá. Vala
mit elveszít, mégis megnyer. Mert a szeretet
paradoxon: folyvást kiüresít, mégis teljeseb
bek leszünk általa.

Kissé leegyszerűsítve a regény gazdag érzés
világát, úgy ragadhatjuk meg alapstruktúráját,
ha jellemzéseként két egymást kiegészítő,

mégis kissé különböző szemléletmód jelenlé
tére utalunk: az Oszövetség szikárabb, puritá
nabb hagyományvilágát színezi át benne az Új
szövetség szeretetre hangolt szemléletmódja.
A zsidó hagyományvilág döntő eleme hősei

szemléletének, de tetteikben legalább ennyire
fontos, ahogy a megértés és az önátadás ké
pességét igyekeznek kialakítani magukban,
majdnem könnyes és alázatos részvéttel, mely
nem kívülálló, nem ad, hanem megoszt, nem
hozzáad, hanem elvesz. Hanna és Ádám önrna
gukból, sejtjeikből adnak a másiknak, s miköz
ben a másikra tekintenek, önmagukat is lát
ják. Olyan életvitel sejteimét adják tetteikkel,
mely sokkal nehezebb a megszokottnál, mégis
teljesebbnek érezzük annál, hiszen a boldog
ság felgyúló pillanatainak hátterében mindig
ott érzékeljük a szenvedés súlyos jelenlétét.
Szenvedve és kételkedve szeretni, de szeretni
- ez ennek a regénynek az egyik alapkérdése,
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s ezt Beney Zsuzsa bámulatos belső hiteIlel
bontja ki.

Kevés olyan regényt ismerünk, melynek író
ja ilyen pontosan élné bele magát a beteg szo
rongatott lelkivilágába, folyvást egymásra ve
títve a reményt és a reménytelenséget, a bir
toklást és a lemondást, majd a végső kiürese
dést, mely megnyílást jelent az ismeretlenre.
Hanna példája azt is bizonyítja, meghalni csak
akkor lehet emberi rnódon, ha ezeket a végső

perceket és órákat is besugározza a szeretet

Pszirhológia

Mérei Ferenc: " ... vett
a füvektöl édes illatot ... "

A közelmúltban elhunyt kiváló pszichológus
müvészetpszichológiai tárgyú írásainak, elő

adásainak gyűjteményét kapja kézhez az olva
só. A közel kétszázötven oldalas kötet lapjain
három nagyobb ciklusra bontva sorjáznak a
tanulmányok. Az lzrnusok fejezetcím alatt két
avantgarde irányzat, a szürrealizmus és az
expresszionizmus lélektani megközelítésére
váIlalkozik a szerző. Az elsö tanulmányban
Aragon és Antonin Artaud példáján mutatja
be azt, hogy a szürreália jelenségébe beletarto
zik a magunkban hordott "kísértet" utáni nyo
mozás, valamint a hipokrizismentes lét igénye.
A szürrealista müvész ezért törekszik elsza
kadni a tudat rögzült sablonjaitól. kijutni a tu
dat peremére, a víziókhoz, hallucinációkhoz.
Az avantgarde müvész önmagából merít: fel
ismeri, hogy a világ, amelyben él, csak fél
realitás, mert a racionális mellett létezik a
képzeleti, a nem-racionális "valóság" is, s "a
kettő együtt adja azt az egészet, amiért érde
mes nekiinduini az odüsszeuszi kalandnak".
Mérei szerint a szürrealisták a mélylélektan
nosztalgiáját valósították meg: alkotással és
megértéssel tárták fel a tudatalatti rétegeket.
"A szürrealizmus megerősíti azt a gondolatot,
hogy a kreativitás az ember felemelkedése:
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tudata, a szeretetben eltöltött idöszak segítő

emléke.
Hanna léte veszélyeztetett lét, s ebben álta

lánositható. Ebben az élethelyzetben csak a
szeretet, ez a paradox, mégis kíteljesítö életér
zés adja azt a többletet, ami a rosszat is leke
rekítheti, s beleágyazza létünkbe a remény el
vét. Ez a végkicsengése ennek a ritka szép,
rnegrendítö műalkotásnak.(Szepirodalmi)

Rónay László

felvilágosodás a társadalomban, öngyógyitás a
lelki életben."

A másik avantgarde irányzat, az expresz
szionizmus létértelmezésének a mélyén az az
igény lappang, hogy az életet cselekedni és ki
fejezésre kell juttatni. Alapvető emberi igény:
"a lelki történés cselekvéses megélése", s "en
nek az emocionális töltésnek a rnüvészi kifeje
zése az expresszionizmus". Hogyan lehet azon
ban az expresszív megnyilvánulás közléssé? 
teszi fel a kérdést Mérei. Wedekind hires szín
darabjának, A tavasz ébredésének elemzése
során mutatja meg, hogy az expresszionizmus
mindenekelött kiáltás, "határozott társadalmi
és közéleti mondanivaló, erőteljes kiáltásszerü
megfogalmazásban". Az expresszionizmust
többék között az különbözteti meg a szűrrea
lizmustói, hogy megnyilvánulása nem álom
szerű, hanem "balladai"; nem a sűrítés, hanem
a rövidítés a lényege. Az expresszionizmus ki
hagy, rövidít, néhány vázlatos képre egyszeru
síti a létet. A szürrealista áttetszővé, sokértel
művé teszi emlékképeit, sűritve éli meg való
ban az egész életet. Az expresszionizmus
"technikáját" a pszichológia is alkalmazza: a
Rögtönzések Színházát létrehozó Moreno mu
tatta meg, hogy az expresszionizmusból kinö
vö, indulatelvezetésre épülö pszichodráma
terápiás és önismereti formaként segíti az
életvezetés átalakítását.

A kötet második ciklusa az Irodalom föci
met viseli. E ciklus tanulmányainak sorát egy


