
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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fogalmait. A tegnapot és a mát. Megkövült'az
idő. de köddé is vált - szertefoszlott. A kötet
címe is az összefolyt időre enged következ
tetni. Az olyan verssor pedig. mint ez: ..ami
emelhetőmég fölemelnémhittel/ hogya teg
napra jön más holnap". vagy az. hogy ..köt
het rám friss súlyokat az életi gerincem
vállam már tovább nem roskadj állni adatott
a magányosoknak/ amíg el nem dönt a végső

enyészet". a másokért hozott áldozat. a ke
resztvállalás időszerűségére utal. Erre min
dig és mindenhol szükség van, ez felette áll az
egymásratorlódó eseményeknek, melyeket
az ember megélhet. Ss hogyan lehet a múltból
máig folyó időből a jövőbe menekülni? igy:
"Hallgasd és figyeld e nyitott pusztulást/ ki
mit temet s ment partról partra át/ s ne kér-

- dezd mi lesz ha a part leomlik - még
elinduibatunk otthonról haza". Hatalom nél
k~ili hatalomról beszél Gál Sándor, ami nem
más, mínt hüség az élethez és hit az életben.
Megejtö egyszerüséggel jelöli meg az ön
megvalósitás feltételét és egyetlen esélyét:
"te értem s én teérted".

Gál Sándor ott virraszt szavaink és örökö
seínk felett, amikor azt kérdezi, hogy vissza
tér-e kiáltásunk a mesék messzeségéböl, talá
lunk-e -néha új szót, új virágot, mely ma
gunkból nőtt, melyet mi tudunk felajánlani
a mindenségnek. Az "engedjétek hozzám
jönni a szavakat" Sütő András-i és az "enged
jétek hozzám a gyermekeket". jézusi (Lk 18.

[TUDOMÁNY

Két etikai antológia

"Az egén filozofálás - ez éppen jelen ko
runk szerencsétlensége .z: inkább megvetés
és ócsárlás tárgya. mint a megbecsüléséés
dicséreté, annyira megszállta majd minden
ki lelkét az a pusztító. szörnyeteg meggyő

ződés, hogy a filozofálás mellőzendő, vagy
csak keveseknek való. Mintha bizony a dol
gok okait. a természet útjait, a világmin
denség értelmét. Isten szándékait, ég és
föld titkait szemünk előtt, kezünk között
tudni éppenséggel semmi volna. hacsak
nem nyerhető belőle valami előny. valami
lyen anyagi nyereség" - panaszolta a mo-
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16.) parancsát teljesíti. amikor a gyermeki
tisztaságban látja szavaink hiteles forrását.
Nagy Lászlóra és Szilágyi Domokosra hivat
koZva írja. hogy őutánuk már nem volna
szabad verset írni. "csak nézni és ámulva inni
a szépséget". Oket méri a mesék messzeségé
ből fakadó tisztasághoz. Ezzel az eredendő

tisztasággal félti a természetet, a megtört
Dunát, mely már nem ad "egyetÍen homok
buckát sem", a békét és állandóságot jelentő

vadvizei és' holtágai megszűnnek, ha az
anyafolyó betonmederbe kényszerül. Zúgó
címmel egész versciklust szentel a "védte
lenné-apasztott" Dunának. Gál Sándor foly to
nosségteremtő író, aki újraéli azt, mit mások
már megéltek: "a tudottat mentem új tu
dássá". Európai öntudata Bartóktól van. Ilyen
öntudattal protestál a feghétköznapibb szűk-'
keblűségekellen is: "mit is kéne tenni ezzel/
ezzel az egész Európával/ okmányokkal bi
zonyitható honosságommal/ hogya kassai
postán egy tizenéves hajadon megjegyzések
nélkül adja ki anyám ajánlott levelét".

Gál Sándor egy Duna-melléki faluból ke
rült a magyar múltat hordozó kelet-szlová
kiai nagyvárosba. Mélyre eresztett gyökerei
vel tudott magasra nőni. Egyetemessége mín
denkiért érzett felelősségtudatot és felelős

ségtudatosítasf jelent. (Madách, Pozsony

'984.)

Virt László

dern kor hajnalán a reneszánsz egyik leg
ragyogóbb elméje, Pico della Mirandola
(Reneszánsz elikai antológia, Gondolat,
1984). S mi, akik éppen ötszáz évvel később

olvassuk újra e sorokat - Az ember mélto
ságáról szóló, eimében is programadó érte
kezést 1485-ben irta á jeles humanista -,
már tudjuk, hogy a büszkén "modern"-nek
nevezett kor egyik fő mozgatóerejévé épp
az anyagi biztonság és nyereség fétise vált.

Es a filozofálás? Nos, a Gondolat Kiadó
Etikai gondolkodók sorozatának két leg
utóbbi kötete a "filozofálást megbecsülő

és dicsérő" olvasókhoz szól, és bár régi ko
rokhoz nyúl vissza, a mai ember figyelmére
is méltó, De milyen tanulságokkal szolgál
hatnak számunkra a több évszázaddal ez
előtt élt gondolkodók etikai nézeteit tolmá
csoló antológiák? Kétféleképpen okulhatunk
belőlük: az egyik a történeti érdekesség,
vagyis a múlt valamely korszakának gon
dolkodását hiteles, eredeti forrásokból meg-


