
gaik abból a tényböl is fakadtak, hogy mai
irodalomképünk korántsem nevezhető egy
ségesnek, ennek hiányában pedig nehéz el
képzelni, hogy megnyugodjanaka felkavart
szenvedélyek, s az irodalom ügye elnyerje

I IRODALOM

5őtér István:
Komoly ének

Sőtér István válogatott elbeszélésgyüjte
ményének irásai mögött nosztalgiába ol
dott finomsággal vagy fel-feltörő érzelmek
től Iőlerősítve, számtalan variációba transz
formálva hallunk egy dallamképletet, mely
valahonnan az ifjúság tündéri idejéből, a
szerző szeretett szülővárosából hangzik fe
lénk. Elbeszéléseinek zenei vonzatai, vezér
motivumokra épülő kidolgozásmódjuk leg
gyakrabban erre a dallamra térnek vissza,
ezt szólaltatják meg. •

A zene, melyet zongoratanulmányai, majd
elmélyült zenei müveltsége életének egyik
alkotóelemévé szervesitett, csaknem ~ vala
mennyi történetében, önéletrajzi utalások
kal ötvözött irásában lényeges szerepet tölt
be: a konkretizáló leirások s a fantázia- és
emlékképek érzelmi töltését diszkrét magas
rendüséggel hordozó-kisérő continuóként,
vagy a stílus Iirai kitöréseinek művészí

szublimációjaként szolgál.
Az éjszakai setékon a Város utcáit, tereit

tűnődve járó ifjú, álmodozásokkal s hangu
latokkal. véleményeket és jellemeket tük
röztető és szembeállító korzói és Tisza-parti
beszélgetések, viták forrongásaival telten a
hadtestparancsnokság súlyos tömbje mögött
meghúzódó kispolgári szükséglakásban, egy
esetlen, groteszk délután utórezgései köze
pette szögezi le magában: "Végre tudom,
mit akarok és mit nem." A Telihold círnű

novellában bővebben ki is fejti, ezeknek a
fordulópontoknak sajátos szemléletét: "Ele
tének igazi fordulópont ja felé haladt Skodá
ján Rosty László ... Ezeket a fordulóponto
kat mindig utólag ismérjük föl, mintha éle
tünket is visszamenőleg lehetne csak él
nünk."
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mindennapi életünkben azt a szerepét és
küldetését, amely nélkül aligha beszélhe
tünk harmonikus és teljes életről.

S. G_

A téma és amelJéktéma - zenei kifeje
zéssel szólva - vagyis a minden, mindenki
a helyére kerül és a végre tudom, tnit aka
rok és mil nem - a gyökerektől a kit elj e
sedésig átszövi a szerző életét is, amely sa
játos univerzumát a lehetőségek végső ha:
táráig akarja tágítani, a maga teremtő ellent
mondásaiban tükrözni, a mértani-természet
rajzi pontosságú tárgyrögzitést és a szuper
racionális-szürrealista új világfölfedezés él
ményt egységbe olvasztani. A']j Egész határ
talanságának igézete életre szóló feladattá
lett.

Az Epilógus - a Telihold című elbeszé
léssel - funkciója szerint összegző lezárás
lenne, de kohójából itt nemcsak a múlt tűz

ben oldott és elemzett értelmezése árad ki,
egyfajta törekvés az igjlzságszolgáltatásra,
az elszámolásra, Klára és leánya, Krisztina,
valamint az apa, Ettre Ferenc - aki leg
többször a szerzőt képviseli - sajátos szim
biózisának analizise ~-, hanem nyitás is a vi
lág élményének korlátlan befogadása és
szemlélete felé. Amikor az ember a múlt ör
vényeiből a jelen .vdróthálót" közé kénysze
rül, melyek "stilustalanok, tehát időtlenek"

- kezdetnek elég a szabadulásnak az a hal
vány reménye is, hogy az "elhalasztott JÖVŐ

a jelenünk" (Komoly ének).

Az Epilógus múltat tömör ítő-torlasztó gát
ja mögül az örvénylésre kész folyamat Ie
gyelmezett ökonómiával és tudatossággal
tünik elénk és nyitja meg eszmélődésünk. a
sőtéri világfölfedezés útját. A kötet huszon

.két irása közül nyolc a háború előtt. tizen
négy a 70-es és 80-as évek fordulója körül
keletkezett. A láthatatlannak, az elérhetet
lennek, a képzelet szárnyalásának ifjú len
dülete, finom liraisága és stílusmüvészete
már az Egy nap Rouenban s a Pávák Fesora
cimü novellában sejteti, hogy itt valaki me
rész utakra indul, felkészültsége és tudatos
sága képessé teszi arra, hogy felkutassa új
dimenziók mozgástörvényeit. Az Evgyűrűk

cimü életrajzi dokumentumfejezetben nyil
vánvalóvá lesz a tudatosság, mely célra tör:
"Az irodalom, mint az élet kritikája, önma
gunk kritikája, - a kritika és az irodalom-



történet-írás pedig, mint az irodalom. megér
tése: ez a meggyőzödés kapcsolja össze
szépprózai és tudományos munkáitnat. Fel
ismerni azt, ami akár távolról is, de össze- í

tartozik." Ez a "minden míndennel össze
függ" claudeli elve, a kitágított, sokszo
rozott dimenziókat szerves egységben látók
és láttatók elve.

A művészet tehát bizonyos színten túl tu
domány is, a tudomány művészete pedig az,
hogy higgye: hivatása az igazi értékek fel
ismerése és továbbteremtése. Sőtér útja is
ez - a valóság, az élet áramába be nem
kapcsolt rétegei, jelenségei felé .. Erről vall
már a Gyűrűk egyik tanulmányában, s itt,
az Evgyűrűk című zárófejezetben: "Felis
merni, felmutatni és megvédeni az igazi ér
téket: ennél fontosabb feladatuk nem lehet
ma a művészetekkel foglalkozó tudomá
nyoknak, s ebben a feladatban kritika is, a
tudomány is csak önnön lelkiismeretére
hallgathat." Ez ars poeticának, de emberség
nek is jeles példa arra, hogy új összefüggé
sek, új dimenziók törvényeit megtalálni s az
élet megszokott rendjébe szervesíteni csak
felelős fölkészültséggel és magas színtű m\}
vészi etikával lehet - és szabad.

"Hát már sohasem lehetünk eléggé jelen
ott, ahol jelen vagyunk, sohasem élhetjük át
eléggé, amit átélünk?" - tűnődik a Komoly
ének elbeszélője. "A valóság: a múlt, míg a
jelen: kényszer" - folytathatjuk a Teli
holdból vett gondolattal. A kényszer: bénító
erő, elhatárol, így az objektivitást, a törté
nések, dolgok nyomon követését megaka
dályozza. "A történetírás torrésaiból. a nap
lókból ... egy valamit nem lehet megtudni:
azt, ami egy korban általánosan ismert volt.
A közismert dolgokról és körülményekről a
tanúk sohasem beszélnek." Hogyan lehet
hát a "körülmények hatalmát" megtörve a
bűvös kört átlépni? Ez a probléma magya
rázza, miért találunk Sőtér István elbeszé
lésében annyi minuciózusan pontos, tárgyias
leírást, ismételve is. Elevenítő, láttató erő

vel, lélektani hitellel ábrázol jellemeket,
magatartásokat, s e módszert alkalmazza az
álom, a fantázia világára, a valóság és kép
zelet, ébrenlét és álom határán oda s vissza
járva. A fantázia, mint a valóság egyik meg
nyilvánulása - ens rationis - kötődtk az·
érzékelhetőhöz, tanúsítva az ember világ
teremtő, Isten adta lehetőségeit, a végtelen
változatosságot.

Ennek ábrázolását az Olümposzi színház
címü novellában láthatjuk, ahol a hosszú idő

kön át tervezett és elképzelt álomvárosban

"együtt fognak lakni élők és holtak". Ho
gyan oldjuk föl az élet és il halál közé feszü
lő szorongást? Ahogyan átlépjük az ébrenlét
és álom közötti határt, ahogyan az előérzet

beteljesedik. .. Alomutazások; melyek vé
gén az álmodó Szegeden vagy a Várhegy
oldalán tér vissza egy másik világból, telve
újabb dimenziók, terek és lehetőségek sej
telmes, de elevenen tovább élő emlékével.

Minden kényszer feloldása: a szeretet:
"Igy kezdte lassan megtanulni Ettre, hogy a
szeretet lehetöségei sokfélék: neki már nem
a régi szeretetével kell élnie, hanem el kell
sajátítania az. új at. Szeretni nemcsak ké
nyeimesen lehet, a megszokott módon." Ez
az a titok, melyet az érzékeny lélek rejtett
mélyeiben őriz. Ez a rejtelem sejlik föl Ső

tér nosztalgíkusvonzódásaíban, a novellák
emberekről, helyekről szóló vallomásaiban.
(Szépirodalmi Könyvkiadó.)

Dékány Endre

Gál Sándor: Az '~den

és a Golgota között

A Kassán élő kiváló csehszlovákiai magyar
költőneka pozsonyi Madách Kiadóná! megje
lent verseskötete négy fő ciklusból és az
ezeket lezáró címadó versből áll. Az Amíg
lehet ciklus "túl egy világháborún, túl egy
lakosságcserén" , küszöbén egy felépülésre
váró rendnek, minden lehetséges ember
aszállyal decelve, egyszer már a halált is
legyőzve parancsolja, hogy "szemetek sze
memmé váljonj' nem nézni de szűkölve lát~

ni", mert "mivé lesz csöppnyi magzatom
s hová lesz ki még csak szándék! szerelem
virág hímes játék". Gál Sándor az irásjelek
nélkülözésével, mondatok és szavak összeol
vasztásával, szabad áramlásával törekszik
mondanivalója gáttalan közlésére. Sorai kö
ZÖ!t nagyon sokat képes kimondaní. A kötet
versei parttalanul ömlenek, mégis rendben,
költői öncél nélkül. Sorainak szabad folyása
nem külső üres forma, hanem nagyon is belső

tartalomhoz, tartományhoz kötött. "E belső

tartomány falainál megtorpannak a látható
erők (ideért az alkonyi szél hűs folyó illatával
terhesen) ez volna a reményszál parttól par
bg" - ir ja a címadó versben.

A Kő és köd ciklusban két végle~ként

állítja szembe egymással a "voU" és a "lett"
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