
tathatatlanná vált százados paraszti életforma bukásának, a bukásban is pusztító 
tragédiájának nagy erejű epikai dokumentuma. 

A kötet hasonló tematikájú novellái ezt a magaslatot nem érik el. Egyikben-
másikban ( A falu özvegye, A sírásó vallomása) a Galgóczinál mindig kedvelt szélső-
ség vállalása a kuriozitásba csap át, és ez erősen gyengíti az alkotás tágasabb érvé-
nyességét. 

A Közel a kés, az ú j elbeszéléskötet jelentőségét Galgóczi Erzsébet írói pályáján 
a nagyvárosi tematika jelentkezése adja meg — és az, hogy Galgóczi novellisztikájá-
nak már kidolgozott szemléleti rendszerébe építi be az új valóságanyag írói meg-
hódítását. Ez a mélyebb egység' teremti meg az elbeszélések tartalmi egységét: az 
egyküzdélmű emberi történetek folyamatosságát, folytonosságát. (Szépirodalmi, 1978.) 

SZILÁDI JÁNOS 

Tamás Menyhért: Küszöbök 

A kötet több szempontból is figyelemreméltó. Mindenekelőtt: tudatosan olyan 
helyzetre láttat, amiben megmutatkozik, milyen a személyiség, milyen lehetne, s az 
is, milyennek kellene lennie. A helyzet ezek szerint, s ez a következő szempont, a 
választás, mégpedig a kényszerű és nem halasztható választás helyzete, az a pilla-
nat, amikor a személyiség önmagára, s azokra a kötelezettségekre ébred, amelyekkel 
az élethez: emberhez és társadalomhoz, s valami ennél egyetemesebbhez kötődik. 
A választás nem a pillanatnak szól, hanem, ahogy mondani szokás, életben a sors-
nak, az életfeladatnak — e feladattól vezetett logika szerint. Annak szól tehát, ami 
az életet folytonossá, értelmessé és jelentőssé teszi. Vagyis konkrétan személyiség 
és szerep egymásra találásáról van szó. Választani Tamás Menyhért számára annyi, 
mint megérteni az életet, lehetőségeiben feladatait felismerni, s ezzel uralni is a 
maga sorsát. Költészete a küzdelemé, ami, s ez a harmadik szempont, poétikailag is 
termékeny. Kétségtelen: a Küszöbök című kötet az izgalmas verseskönyvek közül való. 

A szóban forgó helyzet már az első kötetben körvonalazódott (Szövetségben a 
fákkal). A Küszöbök nyitó ciklusa (Változatok) nem is tesz mást, mint összefoglalja 
azt, amit korábbról tudhatunk. Jelzi először is az ember ellen fordult erők növeke-
dését,. emberben a méltatlan tulajdonságok szaporodását, az eszmények lefokozódá-
sát, manipulálódását, a tájékozódás lehetőségeinek ritkulásával a cselekvés értel-
mének bizonytalanodását, elvesztését. „Mi kínságos bennem: minden kiáltás hasz-
talan, / minden ébresztő-másító szándék tehetetlen." (Batsányi jegyzőfüzetéből) Is-
merős kép. A magyar líra az elmúlt évek során elég sűrűn megidézte ahhoz, hogy 
belénk vésődjön. Ismerős a helyzet, valamint a hagyományos, a képviselet és a szol-
gálat elvéből eredő költői szerep feszültsége, elő-előrobbanó konfliktusa. „Nagy bá-
natuk felejtődik, / Kamra s padlás telítődik, / Nem fér oda gond se bánat — / bokás 
táncot kinek jár jak? // Kinek járjak s ugyan minek?" — íme ennek konkrét válto-
zata az Emré bá című versben. Azé a szerepé, amit Tamás Menyhért is vállal és 
saját jának vall. 

Jelzi tpvábbá az első ciklus helyzet- és szerepkonfliktusában a közvetlenebb 
problémákat. Érezteti, hogy ebben a szerepben nem annyira a lehetőség, mint in-
kább a kényszerűségtől is szorított személyes óhaj az erős, a képviseleti és szolgá-
lati elv tehát e pillanatban érvényesíthetetlen. Nem tudja, sorsosainak szüksége 
van-e rá? Kell-e, amit csinál? Ráadásul hozzájuk való (minduntalan manifesztált) 
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hűsége a hűtlenség önvádjával színeződik, hiszen egyszer már elbújdosott azoktól, 
akikhez tartozónak érzi magát: „jobb hát a darvakkal / Vagy más madarakkal / 
Visszabújdosnom haza / Visszabújdosnom haza. // Isten! én azt kérem / Utamban 
vezérem / Fordíts sorsosaimhoz / Fordíts sorsosaimhoz" — ír ja a Nincsen maradá-
somban. Jobb hát visszabújdosnom, mondja, s az ige egy korábbi, más irányú szán-
dék feladását ismeri be. A szolgálat elvű szerep óhajában ezek szerint ott van az az 
erősödő tudat, hogy számára ez az egyetlen követhető irány. 

Aki ebben a kettős szorításban megmutatkozik, esztétikailag még nem képes 
konzekvensen érvényesíteni magát. Abban magabiztos, ami racionálisan is felfed-
hető, mondhatni: ami kigondolható. Személyisége nagy, de még kötött erő, teljes 
kapacitásában nehezen mozgósítható. Példákra, szerepekre van szüksége, hogy ol-
dódni tudjon. A vállalásra ösztönözve magát egy most tarthatatlan, de pátoszában 
vonzó példát idéz, a Hriszto Botevét (Levél zöldell, sűrűsödik), ahogy helyzetének 
reális felmérése és esztétikai megragadása is költőhöz, Batsányihoz, s egy, a kötet 
fordulópontját jelentő versfüzérben Mikes Kelemenhez kötődik. (Batsányi jegyző-
füzetéből, Zágoni levelek) 

Itt, bár csak villanásnyira, de fölsejlik az alapdilemma. Amit ösztönei szerint 
tenne, nem engedi az idő, s nem engedik emlékei, meg az az óvatos gyanakvás, ami-
vel benne az életrevalóság az ösztönöket szüntelenül kontrollálja. Amit óhaja sze-
rint, az elkötelezettségtől erősítve akarna, annak költőként nem találja módját, s 
azzal mintha ösztönei sem egyeznének. Hűség és hűtlenség perében ellene dol-
goznak. 

A személyiség problematikája tehát, mondhatni, már az első ciklusban előttünk 
áll. Sőt, a szereplíra változataiban még a megoldási kísérletek is felötlenek. A kötet 
maga ezekkel néz szembe, követve az állapot átmenetiségének elmélyülését, s az 
átmenetiséget lassan-lassan meghaladó küzdelmes magára találást a szerepben, míg 
a sokféle utat próbáló költő (az utolsó harmad verseiben) az egyetlen lehetségesig 
jut. A meghaladás fokát jelezheti, hogy részben sokasodnak a töredékek, ri tkulnak 
az ép, anyagukat teljesen megformáló versek, részben viszont a töredékek azok, 
amelyek egyre többet tudnak a helyzetről, s a helyzetben bontakozó sorsról, ame-
lyek tehát mind többre eszmélnek és eszméltetnek, a maga elintézetlenségében: drá-
mai mivoltában ragadva meg ezt az egészet. 

Kitűnően, nagy érzékenységgel és fegyelemmel szerkesztett kötet, amely a fon-
tosabb kérdéseket egy-egy ciklusba fogva, jelen idejű mivoltukban jár ja körül, a 
ciklusok egymásutánjával, a motívumok szóhoz juttatásának rendjével pedig folya-
matukban is kísérve őket, mindig a dönteni lehetetlen, dönteni mégis kell dialektiká-
jában, egymásnak feszülő erők játékában szemlélve és szemléltetve kibontakozásu-
kat. Ebből következően az átmenetiség állapota a kötet minden pontján előütközik, 
a töredezettség pedig a lírai hős eszmélésével arányosan fokozódik, éreztetve, hogy 
esztétikailag egyre többet fog át, noha még mindig inkább csak intellektusával, 
tehát külső pozícióból, koncepciószerűen tudja mi is a tennivalója. A belül dúló 
harcról ad ez hírt, arról a harcról, ami a kötet minden sorát felforrósítja, s ugyan-
akkor görcsös készültségbe rántja, s ami miatt a kötet minden szintjén oly sok az 
ellentét, hogy jelenlétüket az anyag természetét térhez engedő okos szerkesztési elv-
nek kell tekintenünk. 

Ha már itt tartunk: az ellentétezéshez járul kivételes tömörsége, amit régies 
szóképzéssel, grammatikával, képzetkinccsel, váratlan jelzős, határozós szerkezetek-
kel fokoz. „Gyökér kínlódik kibontani arcom / Alkutlan éjbe, hét-kínba falazzon" 
— írja az önarckép ben. Vagy a Halódó tisztásból egy példa: „Hallgatag harkály / 
szögeli csöndjét / egyre sűrűbben." A Tövises talppal című, dialógusokból szerve-
ződő vers pedig: „sípos-gátnak kettős ín-hurkos hangja / hasít gégét, torkot — 
szájig szaggatva" már azt is mutatja, hogy olykor a tömörség bonyolultságba csap 
át. Ha az előzőekben a kép elhalványodik, s a jelentés nem látványként for r ja ki 
magát, ha igazával ugyan olvasóinak eszét és szívét is megragadja, de csak az elsőt 
győzi meg, ez utóbbiakban már a jelentés se fogható. Túlságosan pontosak akarnak 
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lenni, s közben szinte teljesen érthetetlenné válnak. Kár ezekért, de persze az ilye-
neknek is megvan a maguk haszna. Éreztetik a versre, mélyebben: a személyiségre 
nehezedő terheket, s jellemzik a teherbíró képességet is. 

Bár a poétikai érdekességekkel, leleményekkel sokkal többet kellene foglalkozni, 
főként a Küszöbök intenzíven tisztuló, utolsó harmadára vonatkozóan, erre, sajnos, 
most nincs tér. De, hogy Tamás Menyhért küzdelme ebben a tekintetben is termé-
keny, az kétségtelen. Bizonyságul csak egyetlen jellegzetességről, a szereplíráról 
valamit. 

A műtípus nem ú j fejlemény, s nem esetlegesen kialakuló. Mindig akkor buk-
kant fel ebben a költészetben, amikor döntéshelyzet alakult ki, a minőségi váltás 
esélyével. Az előző kötetben például az Anyám Kiss Emerencia kapcsos könyvéből 
című vers emelt nagyot Tamás Menyhérten. Itt a bravúros Zágoni levelek vagy a 
Batsányi jegyzőfüzetéből tartozik közéjük, de hozzájuk kell számolnunk az archai-
záló műveket is. Ahogy egyik oldalon a fel-felizzó töredékek, úgy jellemzik a mási-
kon — szoros függésben egymástól — az időt, a helyzetet s a bennük küzdő költőt 
ezek a szereplíra körébe tartozó változatok. 

Arról van szó, pontosítva a fogalmat, hogy a költő tudatosan belehelyezkedik 
egy idegen egyéniségbe. A szerep így nemcsak idegen motívumok alkalmazása, nem 
is idegen érzelmek, gondolatok átélése. Egy "emberi magatartás mély elsajátítása 
lesz, ami, mert valóságos és fontos szálakon érintkezik a szerepbe helyezkedő sze-
mélyiségével, minden idegenségét elveszíti. Viszont, mert teljes és bevégzett sorsban 
igazolt magatartás ez az elsajátított (gondoljunk a bujdosók közül utolsónak maradó 
Mikes Kelemenre), megkönnyíti a szerepbe helyezkedő személyiségének magára éb-
redését, maga megismerését, helyzete és lehetőségei bemérését. A Zágoni levelek 
például a helytállás cseppet sem heroikus eszményét, a protestáló, meg nem alkuvó 
hajthatatlanságot idézi fel, a periférikus létbe szoruló, tartós bizonytalanságra kény-
szerülő embert, aki, ha nem is érhette meg a hazatérés kegyelmét, rossz sorsát 
képes volt magyarsága és embersége javára fordítani, erősödve hűségben és szere-
tetteljes bölcsességben. 

A szereplíra, s különösképpen a Zágoni levelek (ami egyébként kompozicionáli-
san akár teljesebb ívű is lehetett volna, ragaszkodva a fiktív levél színes esetleges-
ségekből kibontakozó lassúbb gondolatszövéséhez) funkciója és jelentősége itt tetszik 
ki igazán. Bátorságot adott az átmenetiség vállalásához, erőt a köztesség állapotának 
elviseléséhez, bizakodást a töredékes megvalósulásban, hátteret mélyített az utolsó 
ciklus, különösképpen a kötetzáró, tehát már a következőket előlegző Arckép című 
vers mögé, egyszersmind hitelesítve azt: „1 // Immáron maradok / aki voltam / aki 
majdan / kiterítve-holtan // 2 // Érvényes: halálig / és halálon túlra; / nyitott szem-
gödrökkel / világokra gyúlva." (Szépirodalmi, 1978.) 

A kötet legkorábbi írása 1955-ből, az időrendben legutolsó 1976-ból való — 
lényegében tehát húsz év válogatott irodalomtörténeti és kritikai tanulmányait tar-
talmazza ez a könyv. Ami pedig a vizsgálódás időhatárait illeti, a felvilágosodás 
magyar irodalmától kezdve a legszorosabban vett mai magyar művészeti életig 
húzódik a skála, térbelileg olyan fontos és nagyon alapos „kitekintésekkel", mint 
a Tolsztoj-, a Camus-, és a Sartre-cikk. 

Magától értetődik, hogy ez a tematikai gazdagság számos lehetőséget kínál a 
recenzens számára, de ugyanakkor arra is inti, hogy főképpen arról szóljon, amire 
érdeklődése és felkészültsége leginkább feljogosítja. Éppen ezért Tóth Dezső köny-
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hagyomány, élő irodalom 
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