
KÖNYVEK KÖZÖTT

ÉRTÉK ÉS ÜZLET
A Corvina Kiadó gondozásában Isten oltó-kése cím-
mel jelent meg 33 istenes verset tartalmazó gyűj-
temény. A kiállítása meseszép. Márton Ildikó fo-
tói remekül adják vissza a költemények hangulatát.
Igazi ajándék. Egyetlen hibája, hogy dologi értéke
sokkal nagyobb, mint az eszmei. Magyarán: aján-
 dékozásra alkalmas, nagyon mutatós könyv, de
aligha olvasni való azok számára, akiket a transz-
cendentális versek és a nyomukon föltoluló él-
mények, gondolatok megismerésének vágya
mozgat. Adott a lucrum editoris, a kiadó haszna,
hiányzik viszont a lucrum lectoris, az olvasó nye-
resége (hacsak nem akarja mutogatni). Korunk
egyik nagy kérdése: van-e jelentősége az olvasás
nemes tettekre, gondolatokra ösztönző indítása-
inak, vagy ez is üzletté vált, s a kiadó arra ügyel,
nehogy ráfizetéses legyen és „bedőljön”, maga
után rántva a könyvszakma jó néhány kisebb részt-
vevőjét, amelyek ráadásul színvonalat is képvi-
selnek. Könnyű volna igent vagy nemet monda-
ni, de ha a folyvást zsugorodó állami támogatásra
tekintünk, netán arra gondolunk, hogy ebből a so-
vány összegből némelyik pályázó meg döbbentően
magas részesedéshez jut, akkor bizony még meg
is érthetjük a visszafogottságot emitt, a számítást
és kalkulálást amott. Az pedig tény, hogy költé-
szetünknek ez a tartománya kimeríthetetlenül gaz-
dag, 33 vers még csak nem is csepp a tengerből.

Az antológiák bírálói többnyire saját ízlésük és
ismereteik szerint szembesülnek az anyaggal.
Néha még elnézést is kérnek ezért. Ezúttal ilyes-
minek nincs értelme, legfeljebb azt érdemes mér-
legelni, nem hiányoznak-e olyan művek és alkotók,
akiknek szerepeltetése, hogy élesen fogalmazzak,
kötelessége lett volna a válogatóknak, illetve ta-
lálkozunk-e olyan költeményekkel, amelyek nem
ide valók. Kezdeném egy számomra örvendetes
meglepetéssel: Rákos Sándor Áldozati tábla című
versével. A vers gyönyörű, a költőről pedig meg-
 feledkeztünk. Már életében nehéz volt megkö-
zelíteni, hiszen nem tartozott semmiféle csopor-
tosuláshoz, öntörvényű alkotóként magára vonta
alkotásai, versei és fordításai takaróját — szépen
hímzett takaró volt —, és onnan szemlélődött ri-
adtan az ellenségesnek látott világra, amelyben,
miután folyton megsebződött, sehogy sem talál-
ta helyét. Az antológiába válogatott Áldozati táb-
la teljesen hiteles megvallása ennek a létérzésnek.
Bizonyságul idézném indító kérdéseit, amelyek-
kel sokan szembesülünk a megfogalmazás ha-
sonló, elégikus hangneme nélkül:

Milyen csillagra vetettél engem, Uram?
Lényeid itt fölfalják egymást s az ölni nem akaró

megöletik,
mert gyöngeség bűnében találtatott.
Mit véthettem én korábban,
hogy ide száműztél
mindenséged félreeső zugába, alacsonyrendű életek

közé?
Az értelem — értelmed paránya — szűkölve jár itt

körbe-körbe,
mint a ketrecbe zárt vadállat.
Mit tehet az, akiben a gyöngéd érzés szárnyait
a gondolat összetöri?
Próbáljon élni kínok és ellentmondások között,
szemet hunyva a lehetetlen előtt és ha kell hazudva

is —
ahogy lehet?
Vagy szögezze elméje pengéjét tulajdon mellének
s döfje ár saját szívét,
ha így becsületesebb maradhat?

Amikor hasonló gyűjtemény kerül a kezembe,
azonnal Sík Sándor nevét keresem, vajon véget
ér-e a magyar líra egyeteméből való száműzetése,
s felfigyel-e a válogató olyan remeklésére, mint
az Isten mindenfelől, vagy életművének utolsó, meg-
 rendítő darabjára, a Néma Miatyánkra? (Egyálta-
lán hozzájut-e Sík verseskötetéhez?) Nos, ebből
a válogatásból is kimaradt Sík Sándor, ahogy Mécs
László is. Persze harminchárom vers az Ómagyar
Mária-siralomtól Pilinszky Jánosig… Miért is cso-
dálkoznánk, ha ez vagy az a szívünknek kedves
mű hiányzik? Hiszen az Innen és túl című, vaskos
versantológiát is számos kiváló költő alkotásával
kellene gyarapítani (másokat meg elhagyni). És
persze, ha a válogató elég bátor, bizonyos da-
 rabokat felfedezhetne olyan költőktől, mint ami-
lyen Somlyó Zoltán volt. Ő írta az egyik legszebb
transzcendens költeményt a „szűk Könyök utcán”
hazamenet.

Azon is el lehet meditálni, vajon miért éppen
ez a verse szerepel itt a költőnek, s nem egy má-
sik, amely talán kifejezőbb, és inkább sejteti az is-
tenkeresés felemelő, de szorongató törekvését.
Dsida Jenőtől — örvendetes, hogy erdélyi líri-
kusokra is kiterjed a válogatás — mindenképpen
a Nagycsütörtököt választottam volna a különben
valóban szép Tekintet nélkül helyett. Igaz, ebben
az erdélyi magyar líra Trianon utáni „csak azért
is” programja teljesen egyértelmű.

(…)
És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok között
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hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló igét:

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.

1928-ban született a költemény, egy fiatalember
kőkemény vallomása. Vajon manapság születnek
ilyen vagy hasonló vallomások fiataloktól? Vagy
inkább a kényelmesebb utat választva elmennek,
és ott csak később döbbennek rá, hogy dönteniük
kell igen és nem között, mert ma ilyen a világ?

Gondolom, a szövegek megválasztásakor a ter-
vezett terjedelmet — az egész kötetét — is szem
előtt kellett tartani. Kosztolányitól nyilván a
Hajnali részegség illenék ide, befejezése remeklés,
arról nem is szólva, hogy sokak szerint a fényes
galériából is kiemelkedik, s a legszebb magyar vers.
(Ezt a Korunk című folyóirat szavazása is meg-
erősítette.) Vetekszik vele Jónás imája, Babits fe-
ledhetetlen fohászkodása. A nyugatosok közül
mégis Juhász Gyula írta a legszívhezszólóbb iste-
nes verseket. A sok közül kiemelkedik az 1918-as
Betlehemi üzenet a vakoknak:

Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.
Ô onnan jött, hol a magas mennyeknek
Szférája zeng és csillaga ragyog,
Szemében még e fény árnyéka reszket,
Az édené, mit sírón elhagyott.
Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt,
Ô is szeretne látni víg eget,
Túl minden földi harcon és kudarcon
Felé örök világok intenek.

Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tűnő örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és ő meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!

Juhász Gyula mindig meglep egy sorával, él-
ményének versbe foglalásával. Inkább akkor telje-
sedik ki, amikor lehetőség szerint tömören fogal-
mazza meg a szenvedő ember spontán imádságát.
Ez a költeménye azonban kivétel: egységes és
megemeli a részvét, amelyet ő hiába várt, remélt.
Ráadásul, ha számba vesszük keletkezésének évét,
az elvesztett világháború érzelmi és valóságos zűr-
zavarát, melyet mindegyik írótársa másként dol-
gozott föl, rácsodálkozhatunk, milyen klasszikus
mértéktartással mérlegelte, hogyan s merre ta-
lálhat biztos útra a háborúba vakon belerontó
nemzete. Ebben az antológiában ez az egyetlen,
már-már imádságba hajló üzenete is bizonyítja,
mennyire nagy költő volt, s mekkora tékozlás
(Tóth Árpáddal egyetemben) a margóra szoríta-
ni. Kor- és nemzedéktársai közül Ady Endrétől
(Volt egy Jézus), Tóth Árpádtól (a kötet címadója)
és Füst Milántól (Messzi fény) ugyancsak szép, ma-
radandó versek szerepelnek a harminchárom kö-
zött. Meglepetést és örömöt szerez Kassák Fel-
hőtlen éjszakája. Ebben azt a modern istenélményt
fogalmazta meg, amely az avantgárd utáni köl-
té szetet jellemzi:

Teljen meg örömmel a szív. Óh, Jézus,
keresztrefeszített ember,
utolsó péntekjén ez esztendőnek
dicsértessék a TE neved,
aki jászolban születtél s a békesség
zöld olajágával vonultál be Jeruzsálembe.

Vannak, akik azt hiszik meghaltál
a keresztfán. Óh, örökéletű testvér
én naponta találkozom veled és szótváltunk
amint kékvászon kötényedből magot vetsz
az őszi határban vagy lótsz-futsz a nagyvárosok uccáin
és másutt ugyanebben az időben
a názáreti ácsok mesterségét folytatod,
mérőzsinórral és villanó baltával a kezedben.

Miközben fel-feljajduló bánatomat fogalma-
zom a hiányok miatt, rá kell döbbennem: ez a har-
minchárom vers is a teljesség illúzióját kelti. Lám,
ez a Kassák-vers is, milyen kézzelfoghatóvá te-
szi a mindenhol jelenlévő Istent! Ugyanezt el le-
het mondani szinte mindegyik pillanatképről
vagy vallomásról, melyek végül is visszahozzák
a költészet becsületét ebben a megrongyolt kor-
ban, amelyben a világ sok részén a bombázó gé-
pet figyelik az égen, s nem azt, ami fölötte rejlik.
Csak remélhetjük, hogy Pilinszky báránya trón-
ra száll és az írás szellemében szeretetté meleg-
szik a gyűlölet:

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
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Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

(Introitusz)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZILASI LÁSZLÓ: 
AMÍG MÁSOKKAL VOLTUNK

Megválaszolhatatlannak látszik a kérdés: regény -
nek vagy három kisregénynek olvassuk Szilasi
László új kötetét, az Amíg másokkal voltunkat. Ha-
gyományosnak tekinthető olvasói alapállásból
inkább az utóbbi következik, ám egy ennél sza-
badabb felfogásban egy regény három fejezete-
ként is tekinthetünk a Babits Mihály, Jókai Mór
és Bessenyei György életének egy-egy szakaszát
felvillantó prózára.

Szilasi témaválasztásának szokatlanságával
(is) felhívja magára a figyelmet. A kortárs és az
elmúlt száz év hazai elbeszélés-hagyományában
alig találunk arra példát, hogy írók szépirodalmi
igénnyel nyúljanak más írói életutak, életszaka-
szok megörökítéséhez. Ez az előzmény nélküli-
ség kockázatokat tartogat az alkotó számára. Az
írás tétjét fokozza, hogy Szilasi László esetében
profi irodalomtörténésszel állunk szembe, aki-
nek eredeti szakmája zátonyait is fel kellett mér-
nie, így ügyelve arra, hogy a szépírás ne váljon
az esztétizáló irodalomértelmezés foglyává.

Míves irodalmi alkotás került ki a harmadik
kötetes író műhelyéből, ebben az értelemben
két ség sem férhet a szöveg primer jellegéhez. Ez
még akkor is így van, ha a regény (vagy elbe-
szélésfüzér) némileg az irodalomtörténet ólom-
lábain lépked. Egyfelől igaz, hogy pompázatos
tudásanyagot görgetnek az írói portrék (inkább
krétarajzok), másfelől túlzottan sok lexikális
anyagot épít a szövegbe, amely így némileg ne-
hézkessé, tudálékossá válik. Mintha nem tudna
valódi megálljt parancsolni az összegyűjtött in-
formációknak az író, aki nem akarva elveszejteni

tudományos előtanulmányaiból semmit, a szö-
veg építőkockájává alakítja az írói arcélekhez
tartozó tudásanyagát. A sok cédula nem mindig
előny.

Nem feltétlenül beavató jellegű Szilasi pró-
zája. Belső utalásai — nyilván az olvasói isme-
retek hiánya és/vagy felkészületlenség miatt —
több alkalommal nehezen vagy egyáltalán nem
követhetőek. Csupán egy kiragadott példa. Az
[1850 nyara] című, Jókai Mórról szóló szöveg-
részben — [Temetési dicséret] (MITOLÓGIA) elne-
vezés alatt fut a kötet középső fejezete — egy
abban az évben tokba került borotváról olvas-
hatunk, amelyről évekkel később a nagy elbe-
szélő regényt írt. Nem tudom követni. Könnyen
lehet, hogy az írót az a meggondolás vezeti,
hogy ki- és megválogatja olvasóit, így és ilyen
értelemben teljesül a magas irodalommal szem-
ben támasztott követelmény(rendszer).

Mindennek ellentmond, hogy egészen kivé-
teles beleérző-képességgel megírt portrék sora-
koznak a tavalyi év második felében megjelent
kötetben, amelynek alakválasztásai valamilyen
módon magáról a szerzőről is „árulkodnak”. Ha
másként nem, áttételeken keresztül. Babits sze-
gedi időszaka (1906) valóban a készülődés évei-
 hez sorolható („Hosszú, lassú, óvatos folyamat
volt az ő megérkezése” — írja erről összegző
módon Szilasi a prózájában), ám aligha tekint-
hetünk el attól a ténytől, hogy ő évtizedek óta
ugyanebben a városban él és dolgozik. Okada-
tolhatóan foglalkoztatja a huszadik század első
évtizede óta jelentőségében megnagyobbodott,
de kontinentális összevetésben a periférikus jel-
legét nem teljesen maga mögött hagyó urbanitás
múltja és jelene, az itteni egzisztálás minőségi le-
hetőségei. Valamilyen módon ezek részben Ba-
bits dilemmái is.

Ahogyan szakmai körökben ismeretes —
ugyanez az interneten két kattintással kiderít-
hető — Szilasi László Jókai egyik legavatottabb
kutatója (volt), az életmű egészének felmérésére
vállalkozott az elmúlt évtizedekben. Bizonyára
ez is közrejátszhatott abban, hogy a magyar iro-
dalom arcképcsarnokából éppen a 19. század
legnagyobb elbeszélőjéről gondolta, hogy pél-
dáján keresztül látni és láttatni szeretné az íróvá
érés és válás legkritikusabb életszakaszát. A tel-
jes képhez tartozik, hogy Bessenyei Györggyel
eddig tudományos igénnyel nem foglalkozott.

Nem nevelődési, és nem fejlődésregény az
Amíg másokkal voltunk, legalábbis szigorú érte-
lemben semmiképpen. Babits és Jókai esetében a
pályakezdés előtti — kiterjesztett — pillanatok
tanúi vagyunk, amikor még csak maguk az al-
kotók tudták, ki és mi készülődik bennük a jövő
irodalma számára. A Szegeden élő Babits maga
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