
hogy attól a hangsúlyozott névcserével el
is határolja a novellát) s e mozi filmkockái
nem is idegenek az olvasó előtt: olyan ké
pi, tárgyi motívumokat idéznek, melyek
már a filmnyelv megfejthető jelei közé tar
toznak. A megjelenítés metaforikussága
azonban csak látszólag alacsonyítja le a
tárgyat. A képsorokon végighúzódó keserű

irónia, a perszifláló szándék mögött'elté
veszthetetlenül, félreérthetetlenül az igazi
tragédia mögöttes jelentéstartománya ko
morodik; s érezhető a megrendültség is,
amellyel az író végigköveti e tragédia kép
sorait. De megrendültségét, annak pateti
kus felhangjait nem engedi át a látható, lé
tező szövegen - csak amennyire azt a ko
pár, a végzetet mintegy önmagában hordo
zó táj és tárgyi világ sugározza magából.

Köznapinak és ünnepélyesnek, magasz
tosnak és profánnak szinte kielemezhetet
len, utánozhatatlan hatást keltő elegyéből

jön létre az Isten címú, rövidke írás is. Is
tennel társalkodott a maga módján azAtke
lés részeg csavargója is; s maga az író is
joviális kedélyességgel, egyenrangúak
módján képzeli el a Találkozást: "Régóta
készülök egy beszélgetésre. Egyszer majd
leülünk valahol. Talán egy régi kávéházi
asztal mellé." Játékosan profán, kicsit ironi
kus, könnyed és elegáns ez a kis írás.
Könnyedsége azonban nem felszínesség; az
író itt is a lét tragikumát, s e tragikumon
túlmutató, az egyéni létet e tragikumon
átemelő transzcendenciát érinti meg lehe
letfinom mozdulattal - szkeptikusan bár,
de nem zárva ki a hit lehetőségétsem.

Végül is ez az írás került a kötet végére,
feloldva kissé a novellák szorongásos élet
érzését, az általuk kifejezett dráma vissza
fordíthatatlanságát. Mert a látomások. em
lék- és álomképsorok, a "lélek színpadán"
megelevenedő jelenetek szinte egytől egyig
a feloldhatatlan magány alakzatait rajzol
ják körül. S nem kínál megváltást ebből a
Illagányból az írás, az alkotás sem, sőt, épp
ez hozza az igazi szenvedést. A Sylvia
Plath-ról szóló sorok áttételesen az író
gyötrelmeit is érzékeltetik: "De a gép
visszavárja ott a verandán. A befűzött pa
pír. A fehéren lángoló üres papírlap. (Ki
mondja, hogy a papír a barátunk?) Ehhez
az írógéphez vissza kell térni.'

Az író nem tesz engedményt; nem ígér
happyendinget ehhez a drámához. Pedig
benne is él, mint mindenkiben, az illuziók
utáni nosztalgia - mint azt a csodálatosan
szép, Cooper Fenimore című novella pél
dázza. Mert minden emberben benne él a
gyerek, aki foggal-körömmel keresi a
könyv - a dráma - igazi, megnyugtató és
elandalító végét, amelyben Uncas nem hal
meg, hanem életben marad. Főhajtás ez a
novella az epikus alakítás egy korábbi, pri
mitívségében teljesebb állapota, s a naív
elbeszélő történetalakító hatalma előtt. S
kifejezi a vágyódást a gyermeki, naív befo
gadás iránt is, mely nem tesz különbséget
valóság és irodalom között, s maga is a tör
ténetalakító hatalom részesének képzelheti
magát. Nosztalgikusan mutatja .fel a Co0

pernek még megengedett naív pátoszt,
mellyel Uncast.siratja el: "Népünk büszke
sége, mért hagytál el bennünket?" A gyer
mek hite, reménye, kétségbeesett küzdeni
tudása semmivé foszlik a novella főhősé

nek jelen idejében. Mert a novelIának ezek
az utolsó szavai: "Nem néz fel. Nem moz
dul. Úgy fekszik összezsugorodvá.'

Talán az olvasónak is magának kell meg
keresnie e könyv " igazi" végét; töredező

körmökkel kaparva - jelképesen - az utol
só, a leragasztott fehér lapot, mely eltakar
ja a valódi befejezés szövegét, Át kell élnie
az írásokban megjelenő drámát; bele kell
illeszkednie a magány vigasztalan formái
ba; meg kell alkotnia magának a' szöveg
mögötti, utalásként jelen lévő szöveget.Át
kell kelnie, az öreg csavargóval együtt, ten
geren és szárazföldön.

(Magvető Könyvkiadó, 1983)
ErdődyEdit

Székely'László

A századunk első felében munkálkodó
.katolikus írónemzedék tervezgetéseinek, .
küzdelmeinek, "méltányos és méltánytalan
fogadtatásának utolsó élő tanúja Székely
László. .

1894. december 24-én született Buda
pesten. Elemistaként már Petőfit utánzó
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verseket írt. Irodalmi érdeklődése piarista
diákéveiben bontakozott ki igazában. A
századelő középiskolájában nemigen esett
szó az élő, kortárs magyar irodalomról..
Tanári irányítás nélkül, önállóan tájékozó
dott. Megszerette Ady Endre, Babits Mi
hály és Emőd Tamás líráját.

A "botránykő" Ady költészete volt. Ab
ban a korban, amikor "Erdődi Harrach Bé
la tankerületi főigazgató kivonult valame
lyik osztályból, amikor egy merész diák
Ady-verset kezdett szavalni", a piarista
diák Ady-rajongóvá lett.

Érettségi után a szombathelyi egyházme
gye kispapjaként az innsbrucki egyetem
teológiai karának volt a hallgatója. Egykori
növendéktársai mint Ady lelkes idézőjére

emlékeznek vissza. Költeményeit fiókjában
őrizte. Egy-kettő látott napvilágot Budapes
ten hitbuzgalmi folyóiratokban. Újmisés
ként Zalaegerszegre kerűlt hittanárnak.
1922-ben már püspökének bizalmából a
szombathelyi Hittudományi Főiskola taná
ra lett. Az Ady-íhletésú gimnazistának a
magyar irodalom iránti szeretete a szom
bathelyi tizenhét esztendő során irodalmi
apostolsággá fejlődött.

A püspöki városban társadalmi kapcso
latainak alapja az irodalom iránti érdek
lődése volt.' Baráti kapcsolatba került a
vasi írókkal: Bárdosi Németh Jánossal,
Finta Sándorral, Ősz Ivánnal, Pável Ágos
tonnal, Váth Jánossal és a diákköltővel:

Weöres Sándorral.
Fiatal teológiai tanárként katolikus fo

lyóiratokban írásban is hitet tett Ady mel
lett, nem kevesek megbotránkozására. Ver
seket közölt jobbára a Katolikus Szemlében, a
Magyar Kultúrában pedig recenzense volt a
hazai és külföldi írók műveinek.

"'-' Vas vármegyében írótársaival együtt,
nem csekély értetlenség közepette, az élő

magyar irodalom népszerűsítéséri fárado
zott. A Vas megyei és Szombathelyi Kul
túregyesület Irodalmi Szakosztályának
Székely László nemcsak tettrekész tagja
volt, hanem hat esztendőri át elnöke is.
Talán éppen Székely László szellemének
bátor egyetemessége igyekezett ezt a kis
irodalmi kört megóvni a provincializmus
kísértésétől. Nem magukat igyekeztek pro
pagálni. Nem csekély anyagi és szervezési
gonddal vállaltak országos hírű írók meg
hívását, számolván-az összehasonlítás "ve
szélyével". Vendégeik .voltak az előadói

asztalnál: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Dsida
Jenő, Gulácsy Irén, Harsányi Kálmán,
Harsányi Lajos, Herczeg Ferenc, Ignácz
Rózsa, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Mó
ra Ferenc, Németh László, Nyíró József,
Szabó Lőrinc és Weöres Sándor.

Székely László, a költő, jó hatvan eszten
deje (1923) mutatkozott be első kötetével:
Vigasztalások könyve. A következő tizenöt
esztendőben öt verskötete jelent meg. ,,A

.buszedik század elején felharsanó magyar
kstolikus líra elmélyül az ő költészetében".

Az Isten felé forduló lélek híradása
Székely László költészete. Ez az elkötele
zettség magyarázza, hogy 1934-ben az Éne
kek énekét fordította le, majd kőszegi apát
plébánossága idején Jób könyvét.

Nyolcvannyolcéves kora óta nincs vállán
lelkipásztori felelősség. Ma is az Ige szol
gálatában éli mindennapjait. Szívből kíván
juk, hogy sok-sok éven át adja nekünk írás
ban és szóban harm'on.ikus benső világá
nak erősítő üzenetét!

Hölvényi György

Hibaigazítás: Novemberi számunkban Urr Ida Egy fekete fiú c. verséből egy sor kima
radt. Az utolsó előtti versszak helyesen:
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Tegnap
még ott állt az oltárnál

a csengettyüt ő rázta meg
ahogy a gyertyák felé tekint

egész testében
megremeg


