Csaplár Vilmos: Lovagkor
Csaplár novellás kötetének figyelmes olvasója különlegesen „nyomott" hangulatban teszi le a könyvet. Utána pedig gyanakodva néz a tükörbe, és lehet, hogy fél
még egyszer végigolvasni az elbeszéléseket. Fél attól, hogy fölfedezi m a g á b a n az
önpusztítás legsivárabb módjára való hajlamot (Amit ma megteszel), hogy m a g á r a
ismer a minden dolgában végzetesen bizonytalan, a világban mint érthetetlen és
ellenséges közegben botladozó Pék Ferdinándban (A bolond), vagy egyszer csak fölhangzik fülében az ijesztő, megmagyarázhatatlan zúgás, üressé, mechanikussá torzult
életének gépzaja (Nanenáné).
De az olvasó rossz hangulata bizonyítja azt, hogy Csaplár jó író. A két ciklusra
osztott novellás kötet hőseit nem a tudatot elzsongítani akaró, a valóság és az emberi
természet tényeit szépítő szándékkal teremtette. Az első rész, a „Siklópálinka" fiatalemberei csak egy kicsivel lehetnek túl azon a koron, amikor még srácnak hívták
őket. Az önmagukra ébredés fájdalmas kényszere kergeti őket keresztül-kasul az
országon (A kételkedés útjai, Hídépítők), sodorja akaratukat, tetteiket az emberi cselekvések széles skáláján az erőszaktól (A kételkedés útjai) a céltalan, de távolról
sem édes semmittevésen át (Amit ma megteszel) a pasztellkép-gyöngédségű álmodozásig (Lovagkor). Sebestyén az, aki morális egyensúlyérzékét elveszítve, önmaga
színes, de még zavaros világába zárva, előttünk j á r j a be a kételkedés útjait. A Társaság többi tagját az első novellában az ő gondolatainak, emlékeinek ritmikus hullámzásában ismerjük meg. Sebestyén (Csaplár) a legerőteljesebben a forró pincérszobát, a meztelen, egymástól szinte megkülönböztethetetlen, állattá aljasult fiúk
képét sulykolja emlékezetünkbe. A későbbi novellákban ennek a képnek egy-egy
alakja felöltözve és ú j r a emberként kerül elénk, az énkeresés állomásait, lehetséges
variációit szemléltetve. Nekünk pedig, miután vallomásaikból megismertük őket, a
cikluszáró novellában az egri várudvaron Dobóként megjelenő Sebestyén groteszkül
hősies csínyén nincs kedvünk nevetni
(Gyülekezet).
A második ciklus, a Régi óra halkan jár, belsejében táncospár novelláiból Sebestyénék korosztálya kimarad. De a maga teremtette mesevilágból a halálra döbbenő kisfiú (Régi óra halkan jár, belsejében táncospár), a napsütötte folyóban úszó,
névtelen kamasz (Ahol a sziget elkezdődik) Sebestyén kistestvérei. A bolond és a
Nanenáné látszólag végletesen különböző, de valójában egyforma, végtelenül sebezhető felnőtt hősei vagy a kicsit kafkai ihletésű Különleges íz a jéghideg Bucz P é t e r j e
pedig életmódjukkal és történetükkel azt a „nem"-et hitelesítik, amit Sebestyénék
mondanak ki az ő világukra.
Csaplár érdekes és nagyon jó eszközt talált ezeknek a valamilyen módon csapdába került lelkeknek az ábrázolására. A gátlásosán rövid, szaggatott'párbeszédekkel,
a szűkszavú monológokkal szemben a fényképezőgép tárgyilagosságával, hideg pontosságával elénk tárt leírások nagyszerűen érzékeltetik azt az állapotot, amikor a
tekintet a tárgyi valóság apró részleteibe kapaszkodva igyekszik az elgyötört agy
feszültségét tompítani, a kérdésektől, gondolatoktól szabadulni. (Magvető, 1971.)
ZENTAI MARIA

88

