jelentő kötődése, a Mű-Alkotás barátjának. Ez az a kilépés, mely a továbbélés rendhagyó alakjai mellett tesz hitet; s teszi akár akkor is, ha önváddal (melyet majd
elfelejt, mert mind elfelejtjük) lép ki „a maga életébe", s teszi, ha tud is „a késő
esti város mindezzel mit se törődő forgatagá"-ról. Mert „mindez nyilván s o s e m . . . "
S hozzáteszi: „ h a c s a k . . . " (Magvető, 1977.)
*

Kötődést jelez a másik friss — ebben a formájában ú j — Somlyó-kötet címe is.
„A költészet vérszerződése": idézőjelet kér, mert idézet. Kétszeres, háromszoros, ha
úgy akarjuk. Idéz, mert költőket; kétszeresen, mert árnyaikat; háromszorosan, hisz
ez a gyűjtemény az árnyidézés ismétlése, próbája. Ki tudja, mi bátrabb dolog: ha
szó szerint újraközöljük vagy ha űrnek fogjuk fel s újra kitöltenénk hajdani próbálkozásainkat, az esszéket, melyek, önmaguk nevének is ellentmondva, meglétük
ismétlődésével túlontúl rögzítenek. Magam az újrakitöltés híve vagyok, ezért tisztelem a másik eljárásmód merészségét. Somlyó esszéinek ú j gyűjteménye megannyi
ú j és ú j fénytörést kínál, a változó elrendezés varázslatát. Itt még a talár semokvetlen levetendő, ha nem sámánkodó; és a „racionalista" Somlyótól mindig távol
állt a misztifikálás. Saját személyének valóságát megannyiszor az esszé terébe
állítva, vállalja a legnyíltabb szubjektivitást: nem is a vallomásét, hanem a megértését. Kosztolányi mondja: „Szemedben éles fény legyen a részvét..." A somlyói
megértés más; bár lényege rokon korszakból is ered, mint Kosztolányi nézéséé. Itt a
költészet iránti részvét helyett a költészetre vetített éles fény bármelyszínűsége a
legfontosabb. (S a zene, a festészet, a többi művészet sem másképp: költészetként
él itt; Somlyó példaszerűen érzékeny a „legszűkebb" világon kívüli világokra.)
A fény spektrumának nem elsősorban tágítása, inkább érzékenyítése a somlyóiesszé szerkezeti jellemzője. Somlyó hisz a költészet fentebb említett parancsában;
csak a rimbaud-i alaphelyzet csúszott ki közben az évszázad alól. Így válik küzdelemmé a művészlény belső evidenciája; mint mindig, ha alkotásról mostanság,
szólni merünk. Somlyó az alkotást — hiszem magam is, a magam módján ismét más
alapról — „szentnek", feltétlennek tekinti, u g y a n a k k o r . . . Még pontosabb, ha így
mondjuk: „ugyanakkor tekinti, m i n t . . . " Igen, ez a pontosabb meghatározás. Ugyanakkor, tehát egyidejűleg látja azokkal a dolgokkal, a m e l y e k . . . mintha nem is
lennének úgy igazán, ha nem integrált részei az alkotásnak. Ilyen rövid foglalatban(mert még azt sem merem feltételezni, hogy ez a bemutatás igazán háromdimenziós
lenne!) talán ennyit erről a nagy gazdagságot sejtető könyvről. A sejtetés, egyébként, nem kenyere az esszéírónak, és ez a Somlyó-esszének nagy érdeme. Világos
beszéd, mely megtűr csaknem minden bonyolultságot; és a maximális érzékenység,
mely feltételezi a világos beszédet. Ha elcsúszás van bárhol az esszétörekvésben, itt
található. Mondhatni, ez az eszményi elcsúszás, mely épp annyit láttat, ami a további próbálkozások ösztönzője lehet. Csaknem minden bonyolultság: mert az esszéíró (mint Somlyó teszi, helyesen!) csak hagyja meg az olvasó jogát a maga összetettségéhez; de világos legyen a beszéd, mint itt, hogy — tudván, kit olvasunk —
próbáljuk jobban tudni, kik is vagyunk. (Az esszékötet a Szépirodalmi
KiadónáP
jelent meg.)
TANDORIDEZSŐ

Bertha Bulcsu: A Teimel villa
Látszólag inkább hosszabb történetet ígérő: regényre valló, s ezért talán nemis a legjobban megválasztott cím, mert valójában egy novelláskötetet lesz hivatott
felidézni majd az emlékezetünkben. Bertha Bulcsu termékeny író. Regényei mellett
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— melyek közül nem egyből film is készült — olvasottá tették interjúkötetei (Meztelen a király, írók műhelyében)
és a „Magyarország felfedezése" sorozathoz írt
szociográfia-kötete is. Novelláskötete azonban 1969 óta nem jelent meg. Pedig meggyőződésünk, hogy nem regényei, hanem novellái jobbak!
A Teimel villát a megelőző novellakötetekhez való hasonlítás-viszonyítás teszi
mérhetővé. Űj könyvét az író nem osztja ciklusokba, s ezzel mintha a teljességre
törekvés látszatát keltené. Hangsúlyozzuk: csak látszatát, mert novelláit olvasva
hamarosan szemünkbe tűnhet, hogy témái nem változtak. Ugyanazokból az élménykörökből táplálkoznak ezek az írásai is, mint a régebbiek.
Egy korábbi novellájában olvashattuk: „csak a fák számítanak, a víz és az
é g . . . " . A természettel mindig bensőséges kapcsolata volt Berthának: szinte együtt
lélegzett vele. Az ú j kötetben sem aláfestésként szerepel a természet és elsősorban
a Balaton, hanem mindent átszövő íráselemként. Természetesen a „Teimel villa"
és a „fehér terasz" is a Balaton partján áll, de ide kötődik a „Channel-legenda"
is.
Mint téma, gyakran jelenik meg egy régen leszerelt katona alakja s vele az a
szerteágazó problematika, amely Bertha írói világának eddig is s a j á t j a volt (Malomrév, Zuhanás, Különleges megbízatás). „Aki valamikor katona volt, az bizonyos
értelemben mindig katona marad" — mondja e novellák talán legérdekesebb figur á j a : Knoll úr, aki mintha csak alteregója lenne a korábbi kötetek háborúban megváltozott s bűnüket-erényüket örökös batyuként cipelő hőseinek. S a háború emléke
a Teimel villa hőseiben is ott érződik. A kötet élén álló címadó novella és a záróírás
(Knoll úr kertjében) szintén ebből az élményanyagból születtek, s adják mintegy az
időbeli keretet is. Mindkettőben egy akna, illetve bomba emberéletet kioltó robbanása körül zajlik a „történet": csak míg az előbbi gyerekhőse a háború utolsó pillataiban, az utóbbi fiatal főhadnagya jóval később veszti el életét. A téma ebben az
esetben sem új, hiszen az író egy korábbi írásának gyerekhőse is hasonló módon
lett a háború áldozatává (Szomjan haltak a szilvafák).
Különbség mégis van Bertha Bulcsú régebbi és mostani „háborús" novellái
között. A mostaniak nem a már megszokott, a gyerek szemével látott események
füzérét adják. Az írót most hősei cselekedeteinek, gondolatainak erkölcsi indítékai,
rugói érdeklik: vélt vagy valóságos, megtagadott vagy vállalt bűneiket, más esetben
helytállásukat eleveníti fel. Hőseinek becsület vagy árulás, felelősségtudat vagy
gyengeség, elkötelezettség vagy kishitűség, tenni tudás vagy megalkuvás között kell
választaniuk. Ezeknek az elsősorban morális kérdéseknek a megválaszolását t a r t j a
feladatának az író, s ehhez van szüksége múlt és jelen megfeleltetésére vagy szembesítésére: a múlt és jelen közti kontinuitásnak, vagy legtöbbször éppen diszkontinuitásnak a tisztázására. Mert ez a „történeti" szempontú vizsgálat adhatja magyarázatát a hősök döntéseinek.
A magyarázatot, a „válaszokat" minden esetben a hétköznapok szférájában keresi s véli megtalálni a szerző. Míg korábbi írásaiban épp a rendkívüliség, a szokatlan szituációk, addig itt az egyszerű, mindennapi helyzetekben mozgó hősök
dominálnak. így kerül egymás mellé jelenünk saját villára kuporgató kisemberének
spontán lázadása az elidegenedés ellen (Rákleves), és a másodállásokba, a pénzhajszába hirtelen belerokkant mérnökember példája (Reggeli a fehér teraszon). S így
szembesíti az író az emberi kapcsolatok jelenbeli zártságát vagy hiányát hőseinek
múltjával: a partizánharcok emlékével, az emberek nemes egymásrautaltságával,
a tettekkel. Mert már indulásakor az ilyen emberi magatartás igényének tudatosítása
mellett döntött Bertha Bulcsu. „Egy ember megmozdul" — ez volt a címe az első
kötete élén álló írásának. Az akkor, 1962-ben jelzett és megfogalmazott igény — a
fiatalos spontán lázadás helyett a közösségért felelősséggel gondolkodni és cselekedni is tudó ember keresése és felmutatása — ma is ható erő legjobb írásaiban.
S ha korábban azt mondottuk: Bertha témái nem változtak, akkor most pontosítanunk kell: nem témái változtak meg! Mert az élménykörök azonossága mellett
is érzünk különbséget, amely a legújabb novellák javára szól. S ezt nemcsak a jelzett „történeti" szempont érvényesülése mondatja velünk, hanem az az érzésünk,
hogy valami mégis más, ú j is van ezekben az írásokban. Egyszerű megoldás lenne
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azt mondani: érettebb, mélyebb lett Bertha prózája, de nem csak erről van szó s
nem is törvényszerű, hogy az újabb kötet mindig erőteljesebb a korábbiaknál.
Stílusa változott, illetve állapodott meg leginkább: szikárabb, határozottabb,
egyneműbb lett. A korábbi kötetek néha fantasztikumba, irrealitásokba át-átcsapó
látomásprózáját most legfeljebb a „Channel-legenda" képviseli. Az ú j kötetben
Bertha Bulcsú realizmusa vált nyilvánvalóbbá, tárgyilagosabbá. Ez már novellái
kezdését, első mondatait olvasva is érzékelhető. Mindegyik egy-egy rövid, szinte
tudósításra emlékeztető, ténymegállapító kijelentő mondat. A történetet, az asszociációk sorát néha csak egy ellesett egyszerű mozdulat, egy folt, egy hang indítja el.
Az apró, jelentéktelen, mindennapi mozzanatok, pillanatok szinte észrevétlenül kapnak hangsúlyt. Hőseivel szemben is kimért, kemény marad az író: a korábbiaktól
eltérően gyakran teljesen háttérbe húzódik s csak hőseit beszélteti.
A könyvben helyet kaptak egyszerű leírások, portrék, tárcák, glosszák is (Agyak
emeletén, Napfogyatkozás, Rablómese, Kőarc). A maguk nemében ezek is jó írások,
megszoktuk már őket Bertha Bulcsu neve alatt irodalmi lapjaink hasábjain. De
itt, a novellák között elvesztik frisseségüket, s egyúttal a kötetet is egyenetlenné
teszik.
A Teimel villa — egyenetlensége s témaköreinek változatlansága ellenére is —
újabb bizonyság arra, hogy szerzője nem regényíróként, hanem novellistaként jobb!
(Szépirodalmi, 1976.)
SZIGETI LAJOS
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