
1994. július 91

Szeged-Kolozsvár 1955-1992
SZÉLES KLÁRA KORTÁRSI SZEMLÉJE AZ ERDÉLYI IRODALOMRÓL

Még 1955oszén történt, hogy tucatnyi szegedi bölcsészhallgató a számukra addig
ismeretlen, határainkon túli magyar irodalom bdvöletébe került. El~ször csupán képes-
lapokat küldözgettek a kolozsvári egyetem testvér-évfolyamának. Am lassan irodalmi
kapcsolatok is szövodtek, Széles Klára például egy Lászlóffy Aladár neW fiatal költo-
vel kezdett levelezni. (A költo akkoriban még sorra visszakapta a verseit a szerkeszto-
ségektol.) Ezek az egyetemi élmények láncreakciószerd folyamatot ind1tottak el, s
késobb, amikor már intézményes irodalmi, kritikusi együttmdködés is kialakult, válto-
zatlanul meghatározók maradtak. Az elso Forrás-nemzedék által képviselt világkép és
poétika "kihívó feladatként" inspirálta az irodalomtörténészt. "Hogy lehet hitelesen,
elfogultságtól mentesen, szakszerd eszközökkel felszínre hozni a látszólag szeszélyes lí-
rai csapongás mögött érzékelt szigorú belso törvényszerdséget? Hogy lehet tolmácsol-
ni, a poétika meglévo avagy még meg nem lévo kereteiben, keretein túllépve fogalmi
nyelven kifejezni ezeknek az autentikus szabályszerdségeknek a létét? Akkor még nem

. tudtam, hogy ez a feladattovábbfogkísérnia hatvanas,hetvenes,nyolcvanasévekenát
egészen máig." - írja Széles Klára az átfogó tanulmányokat és kritikákat egyként tar-
talmazó könyvének szubjektív hangú bevezetojében. Nem akar teljességre töro kör-
képet adni: személyiségek, életmdvek, pályák villannak föl, de ezekbol a mozaikokból
az eleven, a mdködo irodalom képe bontakozik ki. A felelos, a hagyományt konst-
ruktÍvan orzo-teremto szellemet nevezi meg egységesítoelemként.

Már a tartalomjegyzékbol is kitdnik, hogy SzélesKlára az erdélyi irodalom újító
törekvéseihez vonzódik. Az avantgarde újjászületése'benHervay Gizelláról, Páskándi
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ezaro, ZI agyI omo osro es as o auanO , a zaJras- ercreyz muuon c.
második részben Méliusz Józsefré>l,Székely Jánosról, Sigmond Istvánról, Panek Zol-
tánról és Csili Lászlóról ír. Mindnyájan olyan írók, akik a hagyományt úgy képesek
mdködtetni, hogy az a modern személyiségfölfogásnak és nyelvhasználatnak is meg-
felel. Az avantgarde kétségkívül újjászületett (SzilágyiDomokos), de ennek a jelenség-
nek - jól látja ezt SzélesKlára- semmi köze a gyökértelenséghez, Tudjuk, még a szél-
soségesavantgarde-nak is van valamilyen elozménye, minthogy ex nihilo nihil, vagyis a
semmibol semmi következik. Máskor viszont a szellemi óskeresés túlhajszolásától óv.
Szilágyi Domokos Iírájában napjaink posztmodern irodalma sokféle e15zményt láthat,
ám fölöttébb kétséges az életmu egészét a posztmodern körébe utalni. "...alapveto az
értékválság átélése, tudata - de nem szdnik meg küzdeni e kifosztottság ellen - s
a költoi eszközök megújítása során a modern (posztmodern?) értéktudat, eszköztár kü-
szöbére jut," - mondja Széles Klára, Találó megállapítását csupán egy Borchmeyer-idé-
zettel árnyalhatjuk: "Amíg a teljesség felbomlását veszteségként tapasztaljuk meg, ~ég
a modernségben vagyunk." Mai irodalmunk eme kardinális kérdésén Cs. Gyímesi Eva
kitdno Szilágyi Domokos-monográfiája ürügyén gondolkodott el Széles Klára. Olyan
irodalomtudományos munka inspirálta, melynek szemléletével és módszerével persze
a legteljesebb mértékben egyetért.

A prózaírók közül is a "másként, más úton, más felé" haladók érdeklik. Azok,
akik az emlékirat-irodalomhoz, a történelmi regény hagyományaihoz, a népi formák-
hoz és a nyelvezethez szorosan köté>dé>erdélyi trad1cióhoz képest valami újat képvisel-
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nek. Ezért izgatják Panek Zoltánnak az elbeszél6, anekdotázó, leíró formákat felbontó
írásai, a "gondolati-poétikai formateremtés" új változatai. Csiki László Titkosfegyverek
c. regénye szokatlan keverék-mMajra ~evél és m{íelemzés, levél-esszé) ösztönzi. Arra
kíváncsi, hogy mi ennek a lírai epikának vagy epikai lírának a specifikuma. "Csiki-
találmány. Meseminta: megfordítva." Alighanem Sigmond István különös groteszk-
ironikus regénye, a Félrevertharangok titkát is Széles Klára tudta megfejteni. Nem fél
ilyen címek és min6sítések leírásától: Egy lenyugözo regényKolozsvárról. Ebben azon-
ban a nem eléggé méltányolt értékek védelmének rokonszenves gesztusát is látnunk
kel1. (Tudjuk, hogy az elfeledett értékek föltárásában és tudatosításában is milyen áldo-
zatos munkát vállal Széles Klára.) Olyan m{ívekr61(például Székely János kisregényei)
is elismer6en tud írni, amelyekben semmi jele a forma megújításának. Ezzel a kritikai
életünkben oly ritka magatartásra is példát ad. Az éppen divatos kánonok nemigen ér-
deklik.

Nem kedveli Széles Klára a polémiát, a támadó kritikát, szívesebben ír értékes
m{ívekr61,nemes törekvésekr61. Nem a gyors reakció vágya, nem az ítélkezés kemény-
sége foti. Aggályait, kifogásait azonban nem rejti véka alá. Hervay Gizellát a szób6ség-
t61 félti: ellensége "a fegyelmezetlenségbe téved6 féktelenség, a nyers anyagközlés,
a szerkesztés elébe vágó közlésvágy". A Tu/oka a lírikus Páskándi egyik legjobb kötete,
de Széles Klára már itt fölfedezi a rendkívüli tehetségre leselked6 veszélyeket: "Addig
és úgy fogják gazdagítani Páskándit merész kísérletei, ameddig és ahogy ura, »apja« ma-
rad saját eszközeinek."

Széles Klára az öntörvény<í m{íalkotást a személyiség és a kor összefüggéseinek
bonyolultságában, a sors kihívására adott válaszként értelmezi. "Minél eredetibb alko-
tóról beszélünk, annál inkább érezzük meglév6 fogalomtárunk hiányosságát; sannál
inkább szükségesnek látjuk eleven önmaga megidézését, hogy egyedi légkörét, hatásá-
nak azt az egészét érzékeltessük, amelyet kés6bb, a fogalmak nyelvére fordítás kísérlete
óhatatlanul szétszabdal." Széles Klára kritikusi beszédmódjának talán épp az a titka,
hogy tárgyának fogalmi pontosságú, esztétikai szempontból érzékeny, eleven stílusú
leírására vállalkozik körültekint6, szuverén, megkomponált írásaiban. Mindvégig
pontos, empatikus és min6sít6, s ezalatt f6ként az érthet6, hogy arról is ír, ami a sz{í-
kebben vett tárgyhoz egy bels6, szellemi-irodalmi szekvenciákra hangolódó értelmezés
részeként kapcsolódik. A m{íveket saját (a világról, a szellemr61, az irodalomról alko-
tott) horizontba állítja. Valószínweg ez a hiteles tanulmány, kritika titka: úgy mon-
dani a magunkét, hogy érvényes, kompetens álláspont is legyen az adott m{ír61.Cs.
Gyímesi Éva három könyvér61 minden bizonnyal azért ír oly elismer6en, mert azok
a mai irodalomtudomány egyik igen termékenynek bizonyuló útját képviselik. A Szi-
lágyi Domokosról írt Álom és értelemben az irodalomtörténeti monográfia megújítását
emeli ki, minthogy a szerz6 a küls6 történések helyett a bels6 folyamatokra
koncentrál, s az itt bevezetett értékszempontrendszer érvényesítésével valójában meg-
haladja a sz{íkebb értelemben vett textualitáselemzést. Széles Klára nem becsüli le az
irodalomtörténet-írást, a múlt század második fele magyar irodalmának elismert kuta-
tója lévén nem is nézheti le. Mindenesetre öröm látni, hogy a mai irodalom értelme-
z6je miként hasznosítja a más korszakok tanulmányozásakor szerzett tudást. Például
a Vajda János és Lászlóffy Aladár közötti szelíd komparációra gondolunk. Mindkét
életm{íben a "hosszúra nyúló kockázati id6re".figyel föl: mennyi ideig küzdhet "valódi
arányainak, testhezálló formáinak" megteremtéséért az alkotó?
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. A kötet végén olvashat6 két tanulmányr6l értékük és tárgyválasztásuk mi\1ttkü-
lön is sz61nunk kell. Szonett alakú lélegzetvétel - avagy áldemokráciák költoi emlékmuvei
- ez a meghökkent6 címe annak a tanulmánynak, amely a szonett új reneszánszának
jelenségét járja körül. Közelebbr6l Mark6 Béla és Bert6k Lászl6 máveit vizsgálja, de hi-
vatkozásaib6l kitánik, hogy a szonett mai mesterei közül Takáts Gyulát6l Pet6cz And-
rásig mindenkit ismer. A Mark6-szonett - írja SzélesKlára - a "földbe bújás", a "csíra"-
lét és a "csillag"-lét eszköze. "Mint a csírák 6rzi a term6képességet, s mint a csillagok:
a tiszta fényt, a vegyítetlenséget. A lírikus, emberi jogaiban: mozgásában, sz6lásában,
létében végletesen korlát~zva, mávészi ösztönszeru kiutat lel: a kalodahelyzetben
ellenkalodát, a szonettét." Am Bert6k Lászl6t is létéiménye kényszeríti a klasszikus for-
ma fegyelmébe. Évekkel ezel6tt Széles Klára "minden szervem óra" címmel könyvet írt
J6zsef Attila költ6i motÍvumrendszerér6l. Most a mai erdélyi líra Eur6pa-metaforáit
vizsgálja. Szilágyi Domokos és Lászl6ffy Aladár verseib61 olyan motÍvum családot állít
össze, amely egyszerre értékjelkép és a két életmá "jellemz6 esszenciája".

A Szeged-Kolozsvár 1955-1992 mindazoknak ajánlhat6, akik az erdélyi irodalom-
b61má- és pályaképelemzésekre is kíváncsiak. (pestiSzalon, 1993.)
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Enek a Don hoseiért

Él Székesfehérváron egy versmond6, aki általában kilép megszokott tevékenységi
köréb61. Egyrészt nemcsak sz616ban lép p6diumra, hanem Lát6-kör new csoportjával
már igen régen szolgálja az irodalom ügyét. Keze al61került már ki néhány ismert szí-
nész is, mint például Sajgál Erika vagy Börcsök Enik6. Nos, Bobory Zoltán - hiszen
r6la van sz6 - egy ideje nem csak versmondással foglalkozik.

Amikor néhány évvel ezel6tt meghallotta Serf6z6 Simon Feledésbolaz emlékmu
címlí versét, valami elindult benne. S bár neki nem veszett oda hozzátartoz6ja a doni
harcokban, elhatározta: zarándokutat szervez a második magyar hadsereg tragikus har-
cainak színhelyére. Hogy nc;csak a feledésb6l álljon az emIékmá... S az út val6sággá
vált! (Hiteles történetét az Argus 1992/6. számában olvashatjuk Horváth Lajos tollá-
b61.) Ugyanakkor elhatározta Bobory, hogy az elesett katonák emlékére ökumenikus
kápolna is áll majd Pákozd mellett, nem messze az M 7-es útt6l, hogy sokan lássák, és
térhessenek be egy imára. A kápolna már felépült, Szab6 Tamás építész tervei val6ra
váltak. S miközben a Lát6-kör járja a magyar vidéket a doni emlékmásorral, egy újabb
dokumentum van már a kezünkbep: a Püski Kiad6 gondozásában megjelent a Bobory
Zoltán szerkesztette anto16gia, az Enek a Don hoseiért.

A Sinka István versét idéz6 címlapon arcát tenyerébe fordít6 fejkend6s asszony;
a doni zarándokút egyik fot6emlékéb61 Pinke Mik16s készített fotografikát. S ha
kinyitjuk a könyvet, j6les6 érzéssel állapíthatjuk meg: a második magyar hadsereg sror-
nyá pusztulásár6l ma már beszélhetünk, hallhatunk, s íme, egy gondosan megszerkesz-
tett könyvben már verset és pr6zát is olvashatunk. A mávek tanúsítják, hogy az iro-
dalom - mint mifelénk oly gyakran - bizony mege16zte a társadalmi olvadást.




