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ELSŐ KÖTET
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Az Alaprajz

Ennek a könyvnek több alaprajza volt.
Először rég messzeszakadt barátom ültetési rendjét

próbálgattam. Az ember az érzelmeiben mutatkozik meg
igazán. Ő aszerint rendezte tízezer könyvét, hogy kik sze-
rették és kik gyűlölték egymást. Ki volt a mester és ki
a tanítvány. Kiknek kellett volna összekerülniük – és kik
váltak szét haraggal, éppen mert életük valamiképp össze-
sodorta őket. Ady jobbjára természetesen a Bibliát állí-
totta, baljára Móricz Zsigmondot. Verlaine-t sem szakítot-
ta el Rimbaud-tól, bár életük során viharosan elszakad-
tak egymástól, de köréjük ültette a párizsi Rue Madame
kis éttermének híres vacsorázó társaságát: Herediát, Cop-
pée-t, Banville-t, Jean Aicard-t és Léon Valade-ot. Azt a Va-
lade-ot, akinek Rimbaud pimasz megvetéssel hátat fordít
Fantin-Latour festményén. Bajzát az ellenfelei vették körül,
a Puskin-fordító Bérczy Károly, akiről bebizonyította, hogy
novelláit plagizálta, a tehetséges Csató Károly, akit kegyet-
lenül kiterített, és Frankenburg és Garay és Kovacsóczy,
akiket mind-mind megsuhintott. Vörösmartyhoz közel en-
gedte „a jó borok küldőit”, Szemere Miklóst és Sárossy
Gyulát. Epedő szerelmest boldoggá tett: Toulouse-Lautrec
életrajza végre a vörös hajú, fekete kesztyűs Yvette Guil-
bert önéletírása mellé került. „Hát Nervalt, ezt a finom köl-
tőt, aki álmok és öngyilkosság között fuldokolt haláláig, ho-
gyan társíthattad a vad pojácával, a Monté Christo írójával,
az öreg Dumas-val?” – „Mert társszerzők voltak. Együtt
gyártottak néhány darabot.”

Megigézetten járkáltam barátom könyvfalai előtt – csupa
ragyogó lehetőségeket kínált ez a titkokat felfedő, indula-
tokat visszaidéző, tréfálni is tudó rendezői elv.

Osvát Ernő egyetlen könyve és Hatvány Lajos sok-sok
könyve átellenes polcokról méregette egymást, mint akik
megismételni készülnek egykori zord pisztolypárbajukat.
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És Apollinaire-t – két vékony verseskötetét – jobbról s bal-
ról egy-egy vaskos szakácskönyv fogta közre – „hiszen me-
sés evő volt, tudta, hol bukkan fel először a zöldfejű spárga,
hol legjobb a szarvasgomba, és ha valaki felfedezett egy
halkocsmát a vámnál, kiderült, hogy Apollinaire már rég te-
geződik a gazdával”.

Csábító példák.
És engedtem csábításuknak – legelőször magam is

így rendeztem el ezt a kötetet, sokféle írásomat, a ré-
gi barátságok, haragok, félreértések, engesztelések és
igazságtalanságok kötésében. És csak munka közben, a
párokat összehozó, csoportokat szétfeszítő, ironikus és te-
remtő hevületben eszméltem rá: ami a könyvespolcon –
a világirodalom méreteiben – szellemesen csatározó játék
volt, egyetlen könyvbe szorítva laza, bomlékony kötés. Hi-
szen időnként még a barátom is csúfolta saját rendjét:
erőszakosan bele-belenyúlt a múltba, és könyveikkel ismét
összehozott szétvált szerelmeseket, például egymás mellé
helyezte Musset-t és George Sand-t. De azután megsajnálta
a törékeny férfit, és megmentette a törhetetlen nőtől, s
jóságos szellemként ismét csak szétrakta őket, külön-külön,
távoli polcokra.

Más alaprajzot kerestem hát.
És pasziánszjátékosként előbb ábécé-rendben sorakoz-

tattam fel félszáz krétarajzomat, s rögtön elégedetlenül
szemléltem ezt a sort – geometrikusán unalmas volt. Majd
az egymásra következő századokat hívtam segítségül, és a
lefolyt idő rendjében állítottam fel figuráimat – de szakado-
zott rend volt. Kristályosító magokat kerestem, akadtak is
– de éppen az új kristályformák észrevétlenül eltorzították,
amit egy-egy írással, születése pillanatában, el akartam
mondani.

Végül mégis el kellett jutnom a felismeréshez: mi-
ért ne választhatnám saját alaprajzomat? Miért nem
mutathatnám be írásaimat abban a rendben, ahogyan
tájékozódás, kedv, alkalom, a kor és a véletlen életre hívta
őket?
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Tudom, ez is szeszélyes labirintus. De aki végigjárja,
megismeri az ötvenegyedik portrét is – az íróét.

Kettes sétára hívom hát az olvasót.
A kötet első írása a Csáth-portré. Előtte tíz év kritikáit,

tanulmányait dobtam el – hadd porladjanak tovább külön-
böző napilapokban és fiatal éveim rangot adó folyóiratában,
a Nyugatban. Eldobtam őket, nem azért, mintha a legtöbb-
jét nem vállalhatnám ma is – de a Csáth Géza tragédiáját
felidéző írásban, talán itt sikerült legelőször elmondanom
valamit abból, amit századunk irodalmára oly jellemző-
nek érzek: a kegyetlenség témaváltozatait, önmagunk rossz
kormányzását, a szecesszió múló és visszatérő formáit s
mellékesen egy műfaj, a novella, szépségét és vállalását.

A következő portréban, a Révész Bélát idéző töredékek-
ben, rögtön szólnom kell a kritikus – talán minden kritikus
– kényes problémájáról: szembefordulhatunk-e önmagunk-
kal? Vitázhatunk-e saját írásunkkal? Ezek a töredékek a fe-
leletet keresik: mikor és hogyan? Az eldobott tanulmányok
és elhagyott mesterek közül mégis meg kell neveznem az
Éducation sentimentale íróját, Flaubert-t. ö tanított a stí-
lus tiszteletére. A tökéletes stílusért folytatott küzdelem ve-
zetett el Révész Bélához is. Több bírálatban tisztelegtem
stílusművészete előtt, majd a gyötrelmesen szép stílusok
helyett más eszményeket találva, meg kellett tagadnom a
stílusok mestereit – és önmagamat.

A stílus – a tündén, a játékos, a földtől elemelkedő –
foglalkoztatott továbbra is. Innen közelítettem meg a fia-
tal Gellérit és az öregedő, nagy muzsikust, a wagneri zene-
kar pompájával megszólaló Szomory Dezsőt. Mindkét port-
ré további távolodás az ifjúkori szerelemtől, a stíluseszmé-
nyektől és Flaubert-től.

Hát mi az író feladata? Talán Shakespeare fogalmaz-
ta meg legszebben, leghatározottabban a Hamlet-ben: „...
hogy tükröt tartson mintegy a természetnek: hogy felmu-
tassa az erénynek önábrázatát és a gúnynak önnön ké-
pét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és
lenyomatát.” Igen, a kor és a jelenidő bírálatát kell a stí-
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lus helyébe állítani – tűnődik a fiatal kritikus. És a saját
korával kérlelhetetlenül szembeforduló bírálat, a magas
vérnyomás, a szókimondás, a magára maradó bátorság sze-
retteti meg vele a magyar Don Kihótét, Tolnai Lajost, s per-
sze túlzásokba téved szeretetével. És ő maga is különvéle-
ménnyel, félreérthetetlen bírálattal próbálkozik a divatos
Molnár Ferenc legdivatosabb műveiről szólva, a Liliom-ról
és A Pál utcai fiúk-ról.

De ki kell lépni a hazai példák közül... Az ifjú bíráló már
évek óta szorgalmasan gyakorolja a külhoni írók bírálatát
is – és eljut a külföldi divatos íróhoz, az erejét fitogta-
tó Montherlant-hoz. Tetszik is neki, taszítja is ez a Ni-
etzsche-tanítvány és Barrés-alakmás. Csáth Géza állandó-
an visszatérő témájának, a kegyetlenségnek új arcát isme-
ri meg Montherlant regényeiben – és ismét erről kell szól-
nia, mert változatlanul, kegyetlenül időszerű életérzésnek,
fenyegetésnek tartja.

Hét lépést tettem meg elképzelt olvasómmal. Egy
vallomás hét mondatát mondtam el. Az ifjú kritikus hama-
rosan eljut kedves, szeretett íróihoz, Babitshoz, Móriczhoz,
Stendhalhoz, Maupassant-hoz... De úgy érzem, az olvasót
itt már magára kell hagynom. Olyan olvasókat kívánok ma-
gamnak, akiknek nincs szükségük idegenvezetőre és útika-
lauzra...
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