
Kulturális krónika

Homályló arcok. lWajdonképpen az irodalom
nak is megvannak az áldozatai. Jobb sorsra
érdemes költők és prózaírók évekre, évtizedek
re, olykor századokra eltűnnek, "lemaradnak",
ahogy Németh László mondja, miközben náluk
talán kevésbé értékesek megmaradnak az utókor
irodalmi tudatában.

Török Sophie ilyen író. Egykorú íróságának
lényegéhez hozzátartozott, hogy Babitsnakvolt a
felesége. De az utókor számára, ha önértékét
vizsgálja, ez a tény már csak adalék. Csontig
meztelen címmel most válogatott verseit gyűj

tötte egybe s válogatta hagyatékának őrzője,

Koháry Sarolta, aki annak idején Flóra és Ilonka
című regényében már felidézte e tragikus írót,
aki oly sokat köszönhetett Babits gondolkodá
sának, s paradox mödon épp e gyámolítás akadá
lyozta meg igazi egyéniségének teljes kibonta
koztatában.

A második nemzedéknek - amelyhez tarto
zott - volt néhány maradandó csillagképe, neki
nyilván nem ezek között van a helye. Kifejezés
módjának elementaritása nem versenghet Szabo
Lőrincével, müveltsége, ízlése, szenvedélye
Illyésével. De jó költő volt. Egyéni hangú, folyvást
elégedetlen önmagával, s ez az elégedetlenség
egyben lírájának feszítő ereje.

Rejtőzés és rnegmutatkozas. Ezek költésze
tének szélső pólusai. e két alapérzés mozgatja
önelemző szenvedélyét, s talán ezek is hozzá
járultak későbbi tragédiájához.

A verseiben tényleg csontig meztelenedett Ic.
Pőre és védtelen, vacogva és reménykedve várja
az utókor ítéletét. Sez az utókor kissé röstelked
ve állítja őt vissza nemzedékébe. annak értékei
közé.

De van még tartozásunk. Erre figyelmeztet
NagySándor érdekes könyve: Eszmék ésfonnák
Remenyik Zsigmond íróí világában

Remenyik Zsigmond a huszadik századi ma
gyar próza egyik jelentékeny újítója volt. Hogy
ilyen hosszú ideig tetszhalott volt, annak oka
nemcsak az avantgárd iránt táplált gyanakvás
volt, hanem az a tény is, hogy a polgári liberaliz
mus, melynek élete egyik szakaszában ő is szö
szólója volt, gyanús portékának minősült. A
kultúrpolitika mérlegén a Szép Szó és a köréje
tömörült írók megmérettek és könnyűnek talál
tattak, kivált, amikor József Attilát ravaszul le
emelték a mérlegről, s másik serpenyőbe he
lyezték.

Hogy egy író megmaradjon, vagy visszakerül
jön az irodalom vérkeringésébe, elkötelezett,
értő híveinek kell lenniök. Ilyen híve Reme
nyiknek Nagy Sándor, aki írt már róla egy köny
vet, de ez a mostani érettebb, teljesebb munka,
alkalmas arra, hogy az író belső világát feltárva
megmutassa eredetiségét, s kiemelje életmű

vének azokat a vonatkozásait, amelyek tovább
élnek s hatnak mai prózankban.

Remenyiknek öregségében méltatlan sors ju
tott osztályrészül. Magányosan, elfelejtve
éldegélt aBelvárosban, Thurzö Gábor volt
igazán hűséges hozzá, együtt tették bevásárló
körútjaikat a csarnokban. Ki tudta akkor, hogy e
szatyros öregúr századunk fontos írója?

Hála Nagy Sándornak és a műveknek, most
már sejtjük s hamarosan talán tudni is fogjuk.

Tehetségek. Jósolni kockázatos. De már évek
kel ezelőtt sejthető volt, hogy Németh István
Péter, akinek Vírágnyí világvég círnü verses
könyvét az ELTE Közművelődési Titkársága adta
ki, egyike a legtehetségesebb pályakezdőknek.

Egészen különös, bensőséges kapcsolatot
alakított ki a nyelvvel és annak hagyomanyaíval.
Szíve együtt dobban Csokonai és Pálóczi sorai
val, s szívében megőrizte azt a gyermeki nyitott
ságot, a játékosságnak azt a készséget, amely
birtoklóit nyitottá teszi az igazi életértékek
befogadására és kifejezésére.

Különösen azok a versei ragadnak meg az
olvasó tudatában, amelyekben szinte aforisztikus
tömörséggel fogalmazza meg egyébként szemér
mesen rejtegetett érzéseit. Egy-egy sora, odave
tett képe már a nagy költészet sejtelmét kelti.
Hadd idézzem ennek bizonyságául Magdolna
című verset.

lennék csak
satudból kíbulló kavics
csak lehetnék

hogy nagyon ne bíányozz
hozzábúlnék
a sétány barmatáboz

Kicsit aggódunk is érte, mert túlságosan seb
zékeny, De aki ennyire hisz az emberben, talán
visszakapja jutalmul a kisugároztatott jóságot és
reményt.

Egyetlen lélegzetvétellel írt hatalmas költői

monológ Farkas András A lényeg, avagy az Isten
kabalája című ciklusa. A "Lét rnögöttí irányító
szent Gondolatot" nyomozza makacs szenve
déllyel, lázas sietséggel, hatalmas gondolatzuha
tagokat, érzéstömböket görgetve. Lélegzetvéte-
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le inkább líraian személyes, s ezzel némiképp
feszültségben van epikus szándéka, de a kötet
egésze mégis komoly mondandót ad, hiszen
maradandó értékek lenyomatát rajzolja az
értékhiány betegségében szenvedőkor falára.

Játék és komolyság, elbicsakló hang és szépen,
hosszan kitartott mondatok, gondolatok - ez a
kettősség hatja át mindvégig Farkas András kö
tetét, melya szerzö magánkiadásában jelent meg
Egerben.

Egerból jött már költő, nem is kicsiny. Innen
indult Kálnoky László. Hátha sikerül a kötet
szerzőjénekőt követnie.

Móser Zoltán albumát Via regia Hungariae
cúnmel (Középkori királyi utakon) a Múzsák
kiadó jelentette meg. A szerzö igazi rnűvésze a
fényképezésnek. Ebben a kötetben egy töredék
is megszólal, a romok beszélni tudnak, rnert
értő, érző tekintettel vallatja őket, s a pusztuló
részekbőlvisszaálmodja s velünk is visszaálmod
tatja a hajdani egészet.

Az Árpád-házi királyok korát már csak a tör
ténelem-könyvekből ismertük. Móser Zoltán
dunántúli kalandozásai során a képek nyelvén
idézte meg ezt a kort, s ezzel nemcsak művészi

szándékát valósította meg, hanem nemzettuda
tunk megőrzéséhez is nagy segítséget adott.
Királyok és keresztes hadak útját követve a mai
ember szemével közelitett a múlthoz, melyet
életre galvanizált, miközben szelíd melanköli
ával figyelmeztet arra, hogyan herdáljuk el nap
ról napra értékeinket, s a természet átalakitásá
nak jelszavával miképp semmisítjük meg mültun
kat, amely nélkül pedig iövőnk is veszélyben van.

Ösztönös kritikával közelítek mindenhez,
aminek túlzott a reklámja. Kicsit gyanakodva
forgattam Maria Winowska Padre Pio igazí arca
című kötetét. amely az Ecclesia joggal népszerű
és keresett .Krísztus mai tanüí" sorozatában
jelent meg, Pálvölgyi Gyula fordításában.

Padre Pio valóban nem volt közember Lényé
ból áradt valami, amit nehéz megérteni és még
nehezebb megmagyarázni. A titok nyitja aligha
nem abban rejlik, hogy jól tudott imádkozni, s
pontosan tudta, hogy az ima útján Istenhez talál.
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Csodát váró és SÜrgető környezete gyakran
akadályozta ezen az úton. Pio atya azonban
makacs és szigorú ember volt, s tudta, nagyon
nagy a tét. " ... a Szetetet keresztre van feszítve, s
csak a Kereszten találjuk meg" - írja egy helyen.

A közember szeretí kényelmesebb helyen
keresni ezt a szerétetet. Pio atya példája azonban
komoly figyelmeztető:vállalni kell a vállalhatat
lannak látszó nehézségeket is. Csak így érdemes,
s csak így lehetünk igazán méltók arra, amire
rendeltettünk.

Babits felejthetetlen Esti kérdésére, pontosab
ban a befejezésében megfogalmazott kérdésre
gondoltam, miközben a Szolgálat 8 I. számának
az igazság kérdésköre köré csoportosított ta
nulmányait olvasgattam.

A folyóirat egyik legmélyebb, legtartalmasabb
száma ez. Olyan hétköznapi erényekrőlesik szö
benne, amelyeket korunk szívesen felejt el.
"Igazságosság", "igazlelkűség", "mások tisztelet
ben tartása", "tanúskodás az igazságról", "az
igazság isteni volta" - ezek azok a címszavak,
amelyek leggyakrabban szerepeinek a tanul
mányokban, s mit tagadjuk, e fogalmak, maga
tartásminták nem túlságosan gyakoriak ma
napság.

A komoly, súlyos írások között egy az igaz
ságról szóló elmélkedés is olvasható.

Olyan korban, amelyben oly sokszor taposták
lábbal az igazságot, nem árt elmélkedni róla.

De még célszerűbbigazságban élni, ha az nem
is mindig hálás dolog.

AKatolikus Szemle idei első számában Székely
Andrea írt tanulmányt a KAlÁSZ-rói, a Katolikus
Lanykörök Szövetségéröl.

Micsoda mulasztásaink vannak! Igaz, nem
feltétlenül a mi hibánk, hogy századunk vallásos
szemléletű és céIkitűzésű mozgalmai ma még
felderitetlenek. Az idő nem kedvezett az ilyen
jellegű tényfeltárásnak.

A tanúk egy része szerencsere még él. Meg
kellene szólalniuk, nehogy megint értékek süly
lyedjenek el, mint ahogy az már annyiszor meg
történt.

Rónay László


