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Lapszéli jegyzetek

Elfelejtett szellemi törekvések

A magyar avantgárd alighanem szerencsétlen
csillagzat alatt fejlődött ki. Az első nagysza
bású kísérletek és táborverések után jött a
forradalmak kora, s a nyomában kerekedett
szélvihar szétszórta képviselőit, akik az emig
ráció és a magány nehéz időszakában jórészt
el is szakadtak egymástól.

Maradt Kassák. Eltökélten, kitartva elvei
mellett, abban a tudatban, hogy csak ez a moz
galom lehet Európa szellemiségének megújí
tója. Felmérhetetlen áldozatokkal folytatta
munkáját Bécsben, egészen hazatértéig, ami
kor aztán rá kellett döbbennie, hogy idehaza a
társadalmi fejlődés kiszívta az avantgárd tö
rekvések levegőjét.

Kassák kinti müködésének értékelésére vál
lalkozott G. Komoróczy Emőke: .Kassák az
emigrációban 1920-1926" című könyvecskéjé
ben. Kassáknak bizonyára gyönyörűsége tel
nék benne, hogy a tanulmányt a Csepeli Mun
kásotthon Olvasó Munkásklubja jelentette
meg. S annak is örülne, hogy nemcsak a köl
tészetét elemzi a szerző, hanem organizátori
és teoretikus működését is. Kevesen voltak,
akik már jóval korábban is arra figyelmeztet
tek, hogy a modern művészetről alkotott ké
pünk aligha lehet hiteles az avantgárd törek
vések ismerete, elfogulatlan értékelése nélkül.
Kassákot elhallgattatták. Kassák Békásme
gyerre húzódott és horgászott. De Kassák a
vízparton is tudta, hogy belekerül még ő a fő

sodorba. Centenáriumán bizonyára méltatá
sok sokasága születik majd életéről, jelentősé

géről és működéséről. De ami ennél sokkal
fontosabb: élete és példája, meg nem alkuvó
hűsége olyan ösztönző példa lett, amely köve
tőkre talál. Életében alig voltak társai. Halálá
ban azonban az lett, ami mindig szeretett vol
na: erjesztője és kovásza az új rnüvészi törek
véseknek. E felhajtó erő természetét segít
megismernünk e kis könyvecske.

Tavaly volt ötven éve, hogy megalakul t a
Sárospataki Népfőiskola. Olyan évtizedben,
amikor a magyar szellemi és irodalmi életben
bebocsájtást nyertek annak a rétegnek a te
hetséges képviselői, amelyikről csak lelkifur-
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dalással illett szólni, s az időre bízni nehéz
ségeinek megoldását. A népfőiskola organizá
torai úgy vélték, hogya megoldást szellemi
vonatkozásban is elő kell segíteni, ezért kezde
ményezték az intézmény alapítását. Működése
egyfajta modell lehetőségét mutatta: részben
külföldi példák nyomán, de a hazai adottságok
szellemében tehetséges fiatalokat inditott,
akik mélyen átérezték a hazai szociális helyzet
elégtelenségét, s a maguk szűkebb területén
mindent megtettek annak javítására. Legen
dás szellemi indításokat kaphattak a nagysze
rű erőkből álló tanári testülettől vagy a "Pén
tek esték" sorozat előadásain, rnelyek Európa
legfontosabb szellemi jelenségeibe engedtek
számukra bepillantást. A TIT kiadásában meg
jelent emlékeztető munka, A Sárospataki Nép
főiskola 1936-1986 a hajdani kezdemény máig
gyűrűző hatását is nyomon követi, s felveti azt
a kérdést, vajon nem kellene manapság is ha
sonló módon elősegíteni a tehetségek kivá
lasztását és fejlődését.

Olvasat címmel adta ki a Forum Fekete 1.
József Szentkuthy-tanulmányait. Íme, egy má
sik jelentős író, akiről hosszú ideig divat volt
hallgatni, müködését elhallgatni, egyre széle
sebb olvasó rétegeket hódít meg.

Az ilyen hódítások természetéhez hozzátar
tozik, hogy nemcsak tehetség kell hozzá, ha
nem elkötelezett hívek, értő elemzők is, akik
hidat vernek írásaikkal az író és olvasó közé.
Az eddigi hídverések közül Fekete 1. Józsefé az
egyik legígéretesebb, hiszen a modern iroda
lomtudomány fegyverzetében vív kedves író
jáért, akiben az "egész" megteremtőjét ün
nepli.

Szentkuthyval a modern magyar regény
egyik izgalmas csapására léphetünk. Érdemes
ezen elindulni, átvágni magunkat a buja ős

tenyészeten, hogy az emberi nyomokhoz ér
jünk, melyek egy volt és virágzott kultúra nyo
mairól árulkodnak. Erre az útra Fekete 1.
József jó térképet ad kezünkbe.

Eötvös Könyvek

Ezek a vékony könyvecskék, melyek a kitűnő

kritikus és sorozatszerkesztő, Vasy Géza jóvol
tából jelennek meg, arra valók, hogy zsebünk
be tegyük őket, s a kellő pillanatban elővéve

elgondolkodjunk furcsa vagy éppen tragikus
írósorsokon.

Hegyi Endre Fenyőtoboz című kötete e sze
renesés csillagzat alatt indult, majd részlege
sen elhallgató erdélyi lírikus válogatott verseit



tartalmazza. (Pályájáról Czine Mihály utószava
hitelesen, nagy beleérzéssel tájékoztat.) Első

lépéseinél Dsida Jenő bábáskodott. Ígéretes
kritikus is volt, majd a Márton Áron által ala
pított Erdélyi Iskolát szerkesztette. 1947-ben
települt át Magyarországra, s itt koltöként jó
formán ismeretlen maradt, holott ritka versei
ben érezni az emberi gondolat jelenlétét s azt
a szelíd nosztalgiát, mclynek Áprily Lajos volt
a legjelesebb képviselője.

Nemzedékének is, neki is kemény megpró
báltatások jutottak osztályrészéül. olyanok,
amelyek nem segítik a költő kibontakozását.
De e vékony könyvecske is azt bizonyítja, hogy
igazi, elhivatott lírikus, érdemes arra, hogy
mindennapi társunk legyen.

Herbszt Zoltán ígéretesen induló költői pá
lyáját hamar elvágta a halál, Kőtollú madár
címmel kiadott posztumusz kötetében Jánosy
István tesz hitet tehetsége, elhivatottsága mel
lett, s nem érdemtelenül. Látomásos költő, aki
a hétköznapok látványából könnyedén szök
ken a képzelet tágas mezöire, hogy azokon ka
landozva az ember korlátlan lehetöségeire fi
gyelmeztessen.

Széles, lendületes szárnycsapásokkal húzott
a magasba, s lőtt madárként hullt le, váratla
nul. Nem lenne szabad elfelejtenünk.

A vigasztaló állatok

Dabas Marianne müvészekkel készült riportjai
jórészt az Új Tükörben jelentek meg, s most
kötetbe gyüjtve, Világ tenyerén katicabogár
címmel a Natura adta ki öket.

Emberekben csalódott müvészvallomások
volnának ezek? Vagy egyszerüen egy-egy ked
ves, hétköznapi társról elmondott vallomá
sok? Netán a világ gazdagságának, majdnem
emberi tartalmainak figyelmes feljegyzései?

Is-is. A gyüjtemény egyik legfontosabb ta
nulságát Vigh Tamás mondja ki: figyelni kell!
Figyelni az életet, figyelni az állatokat, hogy
megtanuljunk figyelmesek lenni embertár
sainkkal. Olyan korszakban, amelynek humá
nus léttartalmai bizonytalanok, nem árt az ér
zés ábécéjénél újrakezdenünk a világgal való
kapcsolatunk kialakítását. Ebben jó segitőtár

sunk lehet e vallomásgyüjtemény. Hiszen ha
sikerül kialakítanunk magunkban az állatok
szeretetének készséget. miért ne szerothet
nénk embertársainkat is?

Dobos Marianne jól kérdez. A válaszokból
egyfajta mitologikus anyag kerekedik, ki, az
állatoké. Jellemző huszadik századi mítosz.

Talán egyszer egy kicsit összetettebb és ne
hezebb leckét is tanulunk. Akkor majd értön,
megérton és szeretettel nyílunk meg az embe
rek irányába is.

Rónay László

Temesi Ferenc: Por

,,- szótár formában írott regény. Az alapötletet
kicsiben 1974-ben írtam meg ... Kutya - cím
szó egy értelmező szótárból címmel. Az első

kötetemben is benne volt, de a kutya sem uga
tott utána." Az ünnepi könyvként megjelent
regény első kötete (A-tól K-ig) szinte napok
alatt elfogyott. A szótár formában írott regény,
ez a sikeres, új epikai eljárás tette lehetövé,
hogy az első kötet önállóan megjelenjen - s
figyelmünk középpontjában is ez az új techni
ka áll. Hosszabb-rövidebb történetek, melyek
az 1833 és 1973 közötti időből, felidézve Porló
dot (Szeged) és környékét, Szeles András és
családja életéből villantanak fel egy-egy képet,
gesztust, vagy egy téma köré szervezett ese
ményfüzért. E történetek váltakoznak kom
mentár nélküli szövcgtöredékekkel, idézetek
kel, eszünkbe juttatva az említett első könyv
T. utcai postaládáját. Az író számtalan temati
kus és technikai elemet átvesz novellás köteté
ből, ez is erősíti a Por összegző, számadás jel
legét. Szótárformába tördelve várostörténet,
családregény, nevelődési regény, önéletrajz.

Megkapóan eleven, vidám és érzéki az a vi
lág, amit megismerünk, de egyben hanyatló,
poros, keserü és gátlásos is. Színes rnesélö
kedv, egy tragikus szótárszerkezetben. A köz
lés lehetöségéhez már nem csak "a grammati
kai tér" tisztázandó, hanem a szavak is. A szer
kezet lemondó és bizalmatlan az átfogó onto
logikus epikaszemlélettel szemben, pusztán
fölmutatja az apró porszemeket. A szótárszer
kezdet maga a szó szoros értelmében vett le
író, deskriptív szerkezet, itt azonban a szócik
kek inkább elbeszélő, narratív jellegüek. A
klasszikus regényformában a narrációt szol
gálta a deskripció, századunkban, és különö
sen a nouveau roman jeleseinél, fordított a
helyzet. A tiszta leírás lett a cél. Temesi Ferenc
müve, e XIX. századi szemmel kifordított re
génynek tűnö írói szótár, a két elem új kapcso
latát teremti meg. A Por egy virtuális regény
szótára, de a deskriptív szerkezet személyte
lensége és jelenideje átértékelődik a "kicédu
lázott", áradó epikai világ hatására. A klasszi
kus narratív történet - a néhol csupán szöveg-
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