
A román irodalom mai 
szintmagassága 

1969 tavaszán az Írószövetség 14, az irodalmi lapok és folyóiratok 
összesen 28 díját ítélték oda a bizottságok költőknek, prózaíróknak, dráma
íróknak, műfordítóknak, kritikusoknak az elmúlt évben megjelent legjobb 
művekért. Az ünnepélyes díjkiosztások után az irodalom visszatért a hét
köznapokhoz, s az írók asztalain halmozódó kéziratlapokon már készül
nek, a szerkesztőségek fiókjainak csendjében vagy a nyomdagépek zaka
tolásában közelednek a megjelenéshez az újabb díjakra esélyes művek is. 

Minden díj, minden jutalom valójában kétfelé minősít: minősíti a 
művet, amelyet méltónak találtak arra, hogy kiemeljék ia többiek sorából, 
de ugyanakkor minősíti a kiemelt mű magát a díjat is, növelheti vagy 
csökkentheti annak súlyát, vonzóerejét a jövőre nézve. És persze mind
kettő együtt minősíti azt az irodalmat, amelynek ilyen díjai, ilyen díja
zottjai vannak. „Jutalmazz, s megmondom, ki vagy!" — lehetne új, al
kalmi variánst gyártani az irodalom önminősítésének kifejezésére. Éppen 
ezért talán nem haszontalan dolog, ha a román irodalom mai szintmagas
ságát a nemrég elsőízben kiosztott díjak koordinátáival próbáljuk meg
határozni. 

Persze ez a próbálkozás lehetne nem csupán egy rövidre szabott cikk 
tárgya, hanem az egész román irodalmat átfogó, szintézist nyújtó könyvé 
is, hiszen a mai eredmények mellett és mögött ott van az utolsó évtize
dek egész román irodalma. S ha közvetlenül magukat a díjazott műveket 
nézzük is, az elsőkötetes fiataloktól a több évtizedes írói múlttal (sőt 
olykor lezárt életművel) rendelkező írókig, a kritikusnak minősítései idő
beli betájolására lehetetlen tekintetbe nem vennie a mai román iro
dalom összképét. 

Ilyen átfogó elemzésre most nem vállalkozhatunk. Célunk csupán 
annyi, hogy megkíséreljük rögzíteni azokat a vonásokat, azokat a törek
véseket és eredményeket, amelyekben a mai román irodalom lényege 
tükröződik. Mert — s ez előlegezett, de jogos elismerés magukat a díja
kat, azok minősítő értékét illetően — az 1968-as év díjazottjainak köte
teiből mint jellemző mozaikokból a mai román irodalom körképe a lénye-
get tekintve helytállóan összerakható. 

A prózával kell kezdenünk, nemcsak azért, mert ezzel kapcsolatban 
egy, a Korunk hasábjain már korábban megjelent betekintés-kísérletre 
hivatkozhatunk, hanem azért is, mert az 1968-as év a román kritika 
többször is elhangzott megállapítása szerint a próza, közelebbről a regény 
éve volt. A díjak számarányában ez nem jut egyértelműen kifejezésre, 
hiszen kilenc költő és három költő-műfordító ellenében a kitüntetettek 
között mindössze hét prózaíró áll, de ezek közül néhányan írói pályájuk 
kibontakozásának olyan jelentős állomásához jutottak el, mint Nicolae 
Breban az Animale bolnave (Sínylődő állatok), Fănuş Neagu az Îngerul 
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a strigat (És kiáltott az angyal), Marin Preda az Intrusul (A betola
kodó), Alexandru Ivasiuc az Interval (Időköz) című regényeivel. 

Közös jellemzőjük ezeknek a műveknek — s épp ebben a vo
natkozásban hozzájuk kapcsolhatjuk Sorin Titel Dejunul pe iarbă 
(Reggeli a zöld füvön) című regényét és Constantin Ţoiu Duminica 
muţilor (Némák vasárnapja) címmel megjelent elbeszéléskötetét is — 
a szokványossal már korábban bekövetkezett szakítás eszmei-művészi 
teljesebbé tétele. Az új román próza az élet teljességének birtokba
vételére, a mai valóság humán-problémáival való nyílt és kemény 
szembenézésre tör, s eközben nemcsak újabb területeket, hanem a 
látottak-érzékeltek kifejezésének, közvetítésének új módjait is felfe
dezi. Ebben a vonatkozásban szembetűnő Nicolae Breban regényalak
jainak komplex volta: az az írói tudatosság, amellyel a közvetlenül 
adódó — sőt sokszor egyenesen felkínálkozó — látszatok mögé hatol, 
hősei egyéniségének bensejébe, nem engedve, hogy alakjai néhány 
sémára leredukálható vagy ezekből levezethető magatartásformával 
„átejtsék" őt. A román próza fejlődésében — nem a külső hasonló
ságokat, hanem a lényeget tekintve — Breban éppúgy, mint Ivasiuc, 
az elemző regény hagyományát viszi tovább, s ha hagyományrein-
karnálásban figyelemre méltó magukat a lelki és tudati folyamatokat 
feltáró eljárás, legalább ugyanolyan fontos az az írói magatartás, 
amely emögött van, a valóság felszínén meg nem ragadó, a jelenségek 
mögött a dolgok lényegét kutató szenvedély. Ivasiucnál mindez a 
tudat-regények kíméletlen racionalizmusával végigvitt belső szembe
sítés keretében bontakozik ki. Breban új regénye esetében azonban 
annál érdekesebb, mert itt egy külső kellékei szerinti bűnügyi re
gényről van szó (egymást követő és egymással kapcsolatban lenni 
látszó rejtélyes gyilkosságokkal), amelyben azonban az író figyelmé
nek központjában nem a bűnügy, hanem a bűn emberi háttere áll: 
a bűnre lehetőséget nyújtó (vagy e lehetőséget csak tartogató) emberi 
ismeretlen. 

Mindkettőjüktől eltérően, Marin Preda regényének témája — 
s benne a valóság lényeges vonásainak megragadására való törekvése 
— közvetlenül kapcsolódik a szocialista építés központi emberi prob
lémáihoz s magának ez építésnek a valóságához is. Predának a nagy
realizmust folytató regényében szembetűnő ez a közvetlen társa
dalmi-etikai vonatkozás, és talán ez is a magyarázata a vele kapcso
latban megjelent cikkek, tanulmányok sokaságának, amelyeknek ter
jedelme jóval meghaladja a regényét. Preda (a Moromete-családban, 
de már korábban is) olyan írónak bizonyult, aki a szocialista építés 
ügye melletti elkötelezett szenvedélyességgel vetett fel aktuális — 
sokszor sajgó — emberi kérdéseket, s mostani regényének főhőse, 
Călin Surupăceanu épp e szenvedélyes kérdésfeltevés megfogalmazó
jaként szaporítja emlékezetes hőseinek sorát. Ösztönemberből öntuda
tos alkotóvá — és közben gazdag, kifinomodott lelkivilágú emberré 
válása elválaszthatatlan a szocialista építés egy új létesítményének 
létrejöttétől, s a maga számára sem társadalmilag, sem etikailag nem 
kérdéses a szocializmushoz való viszonya. S mégis tapasztalnia kell 
— életét derékbatörő, tragédiát előidéző módon — a közömbösséget, 
a rosszindulatú semmibevevést, a közösség nevében egy közösség 



szembefordulását azzal, amit tesz. A regény sodrásának titka nem 
csupán a cselekménygazdagság, a fordulatosság, a helyzetek s jelle
mek írói hitelessége, hanem az, hogy Preda hőseinek sorsában lépten
nyomon meg tudja nyitni a távlatokat (és mélységeket) a közösségi 
és magánélet mai problémái felé. S ha már az egyén és közösség 
viszonyánál, az emberi felelősség problémájánál tartunk, említsük 
meg itt az elbeszélőből drámaíróvá vált Ion Băieşu díjazott drámáját, 
a Megbocsátást (Iertarea), amelyben más konkrét valóságjelenségekre 
utalva, de ugyanezek a kérdések szembesítődnek a nézővel, s talán 
nem véletlen, hogy értelmezésük körül ugyancsak élénk eszmecsere 
bontakozott ki. 

A nagyrealista és elemző hagyomány mellett a díjazott regé
nyek sorában jelen van a román prózának az a vonulata is, amelyet 
Sadoveanu, illetve Panait Istrati neve minősít. De mint az előbbiek 
esetében, úgy a sokak által hozzájuk kapcsolt Fănuş Neagu esetében 
is egy hagyománynak nemcsak a továbbörökítéséről, hanem tovább
viteléről is van szó. Mert igaz az, hogy Fănuş Neagu regényében (s 
már korábban, elbeszéléseiben is) ugyanannak a Brăila-vidéki mo
csári-dunai-alföldi világnak a festői megelevenítésével találkozunk, 
amely már Panait Istrati (különben Fănuş Neagu földije) regényei óta 
ismerős a román és világirodalomban, s igaz az is, hogy az ő hősei 
is hordozói annak a népi bölcsességnek, letéteményesei ama törté
nelem előtti tudati mélységeket rejtő derűs józanságnak, amely Sa
doveanu bölcs öregeit jellemzi. Csakhogy Fănuş Neagu regényében a 
festői színhely s annak a különösség határán járó megannyi hőse (új 
ígéretföldje felé induló sanyargatott parasztok, halászok, tolvajok, 
prostituáltak) csak ürügy, alkalom arra, hogy a sorsok mélyén rejtőző 
emberi tanulságot kimondhassa. Mert ezek a hősök a festői külsősé
gektől el nem feledtethető nehéz elnyomás világában, a reménységek 
magaslatairól a csalódások mélységeibe zuhanva is őrzik magukban 
a jobbra, szebbre törekvés, a jobbról, szebbről álmodás elidegeníthe
tetlen jogát: nyitott szemmel, nyílt tekintettel halnak meg — amint 
azt a regény egyik kritikusa megállapította. Ez a tiszta optimizmus 
teszi Fănuş Neagu nyugtalan, expresszionista színezéssel megírt regé
nyét ritka szépségű, felemelő poémává. Fănuş Neagu expresszioniz-
musa különben Sorin Titel regényének szimultaneista dokumentariz-
musával együtt jelzi az új román prózában az ábrázolási eljárások 
skálájának kitágítására irányuló törekvéseket, még ha ezek (az utóbbi 
esetében) nem is találkoznak a kritika egyértelmű helyeslésével. 

A rövid műfaj válságáról elhangzott kritikusi megjegyzésekre 
a díjazottak sorában egyedül Constantin Ţoiu novelláskötete cáfol rá. 
Ebben a kötetben — amelyben a látásmód és felfogás közösségén túl, 
a témák és atmoszféra egysége a fiatal író korábbi regénye felé mu
tat — mintha Fănuş Neagu hősei szólalnának meg ellenkező előjellel, 
az eldologiasodó, egyre áttekinthetetlenebbé váló világtól meggyötör
ten. Az a világ, amelyben a boldogság alkalmait következetesen elsza-
lasztó hősei élnek, mintha egyenesen az egzisztencializmus talajáról 
hajtott volna ki. A novellákban szüntelenül visszatérő motívum az 
utazás, s az egyik hős így fogalmazza meg ennek tartalmát: „A nagy 
kérdés az, hol nyugszik meg az ember a halál után. Én azt hiszem, 



a leginkább az illenék hozzám, ha elhamvasztanának, s poraimat urnában 
egy vonat tetejére rögzítenék. Aztán utaznék: állomások, pályaudvarok, 
mezők; s a vagon tetejére felkapaszkodnának mindazok, akiknek már nem 
jut hely odalent a fülkékben." Ez az ideiglenesség-érzés azonban olyan 
belső feszültséggé töményítődik, amelyből a stabilizálódás, a megtisztulás 
felé továbblendítő vágy új minősége jön létre. A cselekvésben megbénító 
világ és a cselekvő hős problémájáról van itt szó, ugyanarról, amely a mo
dern nyugati irányokhoz nem kevésbé kapcsolódva, de modernül mégis a 
mi világunk eszmei-erkölcsi tartalmainak végkövetkeztetésére jutva fejező
dik ki a költőként már elismert, s most az egyik írószövetségi drámai díj 
birtokosaként jelentkező Marin Sorescu Iona (Jónás) című drámájában, 
amelynek főhőse végigjárja a magas kis magánszférájába bezárkózó, majd 
onnan a külvilág agressziója által kiemelt és a valóságra ébredve aktív 
hőssé váló ember útját, s e vállalásban válik az emberi lét szintézisévé 
— maga a darab pedig a modern koncepciójú román dráma jelentős alko
tásává. 

Ha a próza — és a dráma — kitekintésünkben megrajzolódó képéhez 
csak áttételesen kellett visszatérnünk korábbi művekhez, a román iro
dalom megelőző eredményeihez, a díjazott költők bemutatásakor még az 
itt önként vállalt korlátok között sem mondhatunk le róluk. És ennek 
csak részben oka az, hogy egyes jutalmazott kötetek (mint például Nicolae 
Ţaţomir Carmen terrestre című verseskötete vagy Geo Dumitrescu 
Baudelaire-antológiája) csak szerzőik több évtizedes költői életműve ol
daláról érthetők igazán. Valójában az időben távlatibb bemutatás még 
olyanok esetében is szükséges, akik csak most jutottak el az egyöntetű 
elismeréshez ( tefan Augustin Doinaş, Leonid Dimov), s akkor is hasznos 
lehet, ha egészen fiatalokról van szó, mint Adrian Păunescu, Gabriela Me-
linescu, Virgil Mazilescu, akik azonban számottevő örökség folytatói. 

Első pillantásra szembetűnő, hogy a próza általában egységesebb 
esztétikai orientációjától eltérően, milyen széles ennek a költészetnek a 
skálája, s mennyire szervesen épülnek bele a legkülönbözőbb stílusok és 
árnyalatok a román költészet eddigi eredményeibe (visszafelé) s a mai 
román irodalom szocialista eszmeiségébe (előre). A klasszikus veretű vagy 
a klasszicizmus formai fegyelmét egy belső izzású képvilággal ellenpon
tozó költészettől a Ion Barbut folytató és játékosan ellentétére fordító 
költői indulásig és egy neo-szürrealista, egységes és öntörvényű álom
költészetig terjed ez a skála. 

Nicolae Ţaţomir kitüntetése tulajdonképpen nem csupán 1968-ban 
megjelent kötetének (Carmen terrestre) szól, hanem alkalom egy több 
mint három évtizedes költői pálya elismerésének kifejezésére, s ugyan
akkor igazolása egy olyan költészet létjogosultságának, amely a legtöbb 
szállal kapcsolódik a múlthoz, de amelynek mégis van a jelen számára 
eszmei-művészi mondanivalója. Ţaţomir, eltérően a végtelenbe és abszo
lútra vágyó újabb nemzedékektől — talán a korával együttjáró bölcses
ség jeleként is —, nem kíván túllépni az adott világon. Józan mérséklet
tel vonja meg a valóra váltható lehetőségek határait, s e határokon belül 
keresi — és találja fel — a boldogság és a teljesség örömét. Ez a költészet 
a klasszicizmus eszmei-formai fegyelméből jön, s hozza magával a római 
klasszikusok életigenlő józanságát, de ugyanakkor rendkívül érzékenyen 
reagál a modern élet valóságára, benyomásaira is. Még első verskötetének 



megjelenésekor, 1936-ban írta róla G. Călinescu: „Megkísérli a latin vers 
precíz formáiba önteni a modern lélek melankóliáját." 

Ştefan Aug. Doinaş költészete a klasszikus formai fegyelmezettséget 
már másképpen őrzi. Bonyolult lüktetésű, modern életünk jelenségeire 
reagáló költészet ez, amelyben azonban van egy rendteremtő — klasz-
szikus fogantatású — tisztaságeszmény, s miközben mélyen átérzi eszmény 
és valóság olykor tragikus konfliktusosságát, az optimista feloldást is le
hetővé teszi. Feltűnő — első kötete kapcsán meg is vádolták érte felü
letességgel —, mennyire sokfelé tekintő ez a költészet. És a megrovásnak, 
legalábbis mostani kötete (Ipostaze — Állapotok) oldaláról tekintve, ma 
annál kevesebb a létjogosultsága, mert Doinaş látásmódjának teljes egy
ségébe tudja fogni a tárgyakat és jelenségeket, a közvetlen közelében 
létezőktől a világegyetem távolaiba veszőkig, s időben a történelem
előtti tudati messzeségektől napjainkig. Ebben a körben, a primitívek 
animizmusához hasonlóan benépesülve, születik meg a Költészet, s mi
közben maga a költő a háttérben marad, annál jobban kifejezésre jut olt
hatatlan vágya az emberi tökéletesség, az abszolút felé. 

A hagyományhoz még a modernség kevesebb jelével ragaszkodó iaşi-i 
Florin Mihai Petrescu, a szimbolizmus felé visszamutató Anghel Dura-
brăveanu, az Arghezi, Ion Barbu és Urmuz müvétől játékos eredetiség
gel és sokat ígérő költői biztonsággal továbblépő Gabriela Melinescu vagy 
a férfikor küszöbén ámulattal, de a gyermekkori csodák világának össze
omlása láttán némi riadalommal megálló, Minulescura emlékeztető Virgil 
Mazilescu még azoknak a költőknek a sorába tartozik, akiknél talán 
korai lenne végleges megállapításokba bocsátkozni. Érdemes azonban bő
vebben elidőznünk az új modern román líra kialakulását jelző köte
teknél; ezek a szemlélet és költői eszköztár kiforrottságánál és eredeti
ségénél fogva már korántsem ígéretek, még ha a szerzők költői pályája 
ezutánra is ígér meglepetéseket. 

A romantikusok döbbentek rá először arra, hogy az ember megron
totta (vagy elvesztette) a világban uralkodó őseredeti egységet, s hogy 
a jelenben a mindent magábaölelő összhang helyén az atomizált, szétfor
gácsolt, elemeikre bontott világok sokasága helyezkedik el. A modern 
költészet sok tekintetben nem egyéb, mint ennek a hiányérzetnek külön
böző előjelű vagy indulati tartalmú kivetítődése, de e költészet legjavá
ban a hiányérzet rögzítésén túlmenően teljes intenzitással van jelen e 
szétdaraboltság ellensúlyozásának, a jelenségek közötti rejtett kapcso
latok feltárásának szándéka. Ide sorolható Leonid Dimov költői kísérlete 
arra, hogy a való világot az álom oldaláról, a valóságban összekuszálódott 
kapcsolatokat az álomvilágban megsejthető lehetőségek útján megköze
lítse, s más jelleggel, de lényegében ugyanazzal a céllal; ezzel a törek
véssel van összefüggésben Adrian Păunescu megszállott nonkonformiz-
musa, indulatos lázadása az eddig bevett, kanonizált, de a valóságban be 
nem váló s azt még jobban összekuszáló álmegoldások ellen. 

Adrian Păunescu költészetét — gondolatilag és formájában egyaránt 
— ez az indulatiság, ez a lávaszerűen pusztító konvencióellenesség jel
lemzi. Talán legjobban érzékeltethető ez a vonása kötete néhány parabo
lájában, amelyekben a szokványos beállítás és tanulság visszájára for
dítva válik a lényeg megközelítésének eszközévé. Ezekben a parabolák
ban Jób nem a hitében felmagasztosult bibliai alak, hanem az Isten lété-



ről meggyőződni akaró, de a próbatétel abszurdságára rádöbbenő, s az 
egész kísérlet hiábavalóságába belefáradt, modern élettől megfertőzött 
ember; a trójai faló nem a békevagyában rászedett emberiség tragédiáját 
okozó agresszív csalafintaság eszköze, hanem a győzelemmámorban elbi
zakodottak önmaguk teremtette bálványa, amellyel önnön pusztulásukat 
készítik elő; és Judás sem a Megváltóját pénzért eladó áruló, hanem egy 
torz színjáték tragikus áldozata, akinek végig kell játszania egy rákény-
szerített szerepet, s utána abszurd módon bűnhődnie kell érte. Ennek a 
mítoszromboló költészetnek nyelvi eszközeiben is a gáttalan áradás az 
uralkodó, s a költő nem ura, nem konstruktora a versnek, hanem maga 
is csak közeg, amelyen át az feltartóztathatatlanul tör utat az olvasó felé. 

Egészen egyedi és mind ez ideig vita tárgyát alkotó, de díjazásával 
létjogosultságot nyert költészet a Leonid Dimové. Nem is egy, hanem 
két kötetéért (7 poeme — Hét vers és Pe malul Styxului — A Styx 
partján) nyerte el a România literară lap költészeti díját. Ennek a 
szürrealizmus bizonyos eljárásait átlényegítő költészetnek két szembe
tűnő vonása van: az egyik az álom körvonaltalansága, az egymást kö
vető képek folyékony ozmózisa, s e képekből összeálló világnak épp az 
álomszerűségből eredő súlytalansága, lebegése, a másik pedig egy ennek 
látszólag ellentmondó, de szintén az álom forrásvidékeiről eredeztethető 
vonás, a színek csodálatosan élénk, szinte festői tobzódása. Egyik kriti
kusa azt mondotta róla, hogy Dimov tulajdonképpen festő, akit megfosz
tottak ecsetétől és vásznától. Kétségtelen, hogy egy festő-Dimov vász
nain sajátos keveredésben állott volna előttünk egy szürrealista és egy 
rubensi alkatú realista festő, s ha a kritika sokáig bizonytalankodott vele 
szemben, annak oka nem utolsósorban épp ez egymásnak ellentmondó 
és egymást látszólag kizáró vonások valamelyikének egyoldalú elfoga
dásából, illetve elvetéséből eredt. A valóság álomvilágon át való megközelí
tésének felszabadítóan ironikus módja, a realitás mélyebb összefüggései
nek épp az álom látszólagos illogikájából kínálkozó feltárása olyan ered
mények, amelyek feltétlenül számba veendők e költészet megméretésekor. 
Dimovot a szürrealistáktól ugyanis döntő módon épp az különbözteti meg, 
hogy az álomba hatolás számára nem a valóságtól való elszakadás, ha
nem épp ellenkezőleg, összefüggéseinek, törvényeinek világosabb meg
értése jegyében történik. 

* 

Összefoglalásunk a magunk szabta határok között sem teljes. Hiszen 
külön elemzést érdemelt volna az a néhány esszé- és tanulmánykötet, 
amelyeknek szerzői kétségtelenül szerepet játszottak a mai román vers és 
próza új jelenségeinek megértésében és megértetésében. Csak utalni 
akarunk itt olyan művekre, mint Edgar Papunak a lírai formákat és 
módozatokat, a líra világának belső totalitását elemző könyve (Evoluţia 
formei lirice — A lírai forma fejlődése), Adrian Marino izgalmas rend
szerezése az irodalomkritika tartalmi-formai kérdéseiről (Introducere în 
critica literară — Bevezetés az irodalombírálatba), Tertulian esszékötete, 
Cornel Regman tanulmánykötete, Ion Negoiţescu avatott elemzése Emi
nescu költészetéről vagy Radu Enescu Kafka-monográfiája. E nevek és 
címek egyszerű felsorolása is jelezni kívánja, hogy a kortárs román iroda
lom egészséges légkörének alakításában a kritikának is szerepe van. 


