
MEZEI JÓZSEF 

EGY ÉV R E G É N Y E 

A mai magyar próza egyéves szemléjére kísérletet tenni 
eleve kudarcot ígérő vállalkozás. Nemcsak azért, mert az egy 
év hosszú idő a könyvkiadásban, de azért is, mert a megjelent 
művek csak kusza, áttekinthetetlen, szinte véletlenszerű képet 
adhatnak az év irodalomtörténetéről, életünk egy évének 
„regényéről", amely az állandó irodalmi mozgásnak, folya-
matnak voltaképpen egyetlen pillanata. Ez a szemle nem a 
megszokott könyvkritika, hanem csak kísérlet az ismerke-
désre és a megértésre, bensőből ösztönzött tapogatózás az 
az írói élmények után, érzelmek, aggodalmak, intések kibonta-t 
kozása a történetekből és jellemekből, kíváncsi vagy ámuló 
elidőzés egy-egy erős szuggesztivitású vagy szokatlan szépségű 
műnél. Azt próbáltam megfogalmazni magamnak, ami közös, 
általánosítható a legfrissebb regényekben és novellakötetetek-
ben. Megszoktuk, hogy az új, szocialista realista szándékú iro-
dalomban elsősorban a téma új, az embertípusok és életkiizdel-
mek sajátos színezetűek, hogy gondolkodó, felelős, etikus és 
intellektuális az irodalmunk. Problémákat vet fel, társadalmi 
érdekeket fogalmaz meg, hírt ad elfelejtett vagy mellőzött 
rétegekről, közelebb megy az egyes emberhez, a különös 
mániákhoz, őszintén és otthonosan festi meg az eddig csak 
kívülről látott és idegennek érzett miliőket. Az 1968—69-es év 
szépprózájából emeltünk ki egy szakaszt, talán a könyvnaptól 
könyvnapig terjedőt, nem ragaszkodva pontos dátumokhoz, 
kerülve az amúgy is nehéz körülhatárolásokat. 

N e m fordulat ez az év. Új törekvésekkel nem találkoztunk. 
A széppróza folytatása mindannak, ami 1968-ig elkezdődött, 
megindult a mai magyar irodalomban. Legszembetűnőbb 
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volt ezekben az években, a „tilalmak" csökkenése és a szaba-
dabb alkotói légkör következményeként, a rétegek és osztá-
lyok „bemutatkozása", valami dacos és makacs közösséghez 
tartozás, szégyenlős és dicsekvő „emlékezés" gyerekkorra, 
családra, múltra. A felszabadulás első mély lélegzetvétele 
évtizedes görcsöket oldott fel, s a kiírás, kimondás lehetősége 
monumentálissá növesztett, kegyeletes emlékeket rombolt 
le. Mándy Iván, Örkény István, Thurzó Gábor, Illés Endre, 
Rónay György írásaira gondolunk. Ma már csalódva, értet-
lenül állnak eddig dédelgetett, hajdanvolt világuk előtt, telve 
váddal vagy iróniával. Minden írásuk átértékelés és értékmen-
tés, igaz és szép művészi szándékaik kiválogatása és megőrzése. 
Innen már újra lehet kezdeni, ez az állapot, önismeret, őszinte-
ség egyaránt alkalmas a megújulásra, vagy egy életmű belső 
rendjének a megszerkesztésére, „újjáépítésére". Az ironikus 
freskók, szemérmes groteszkek, szándékos hangsúlytalan-
ságok, a múltnak és a szociológiai életképeknek a zárójelbe 
tétele, már leszámolás is azokkal a sérelmekkel, illúziókkal, 
amelyek az elfojtódás és megbélyegzettség évei alatt születtek. 

Mint minden újnak, ennek a „zsilipnyitásnak" is elmúlt az 
izgalma, megszűnt a szenzációja és varázsa. Az irodalom pedig 
még egyre hordja, hömpölyögteti a sietősen szerkesztett élet-
darabokat, a hevenyészve felépített emlék-pótlásokat. Az 
olvasó csak áll a „partokon", és szomorúan nézi ezeket a cél-
talan, eltévedt és eltűnő „idegen hajókat", amelyek végzetesen 
elkésettek és megkopottak. A műveket már nem tartja össze az 
élmény ereje, csak valami halványuló, széteső automatizmus, 
gépies utánérzés, traumás kötelék, sérült vegetálás. A szocio-
lógiai regény és rétegmítosz elvetélődött vagy életképtelen 
torzszülött. A hovatartozás eddig eszményeket, törekvéseket, 
programokat jelentett, most egy szűk családi és baráti kör t , 
elfogult kapcsolatokat, egymástól élesen elváló körök szoká-
sait és legendáit. A mai regény a rezervátumok „üzenete". 
Görcsösen egyoldalú és kölcsönösen gyanakvó. Ennek a 
szekunder-évnek csak néhány érdekes, „szépprózai pillanatát" 
idézzük vissza. 
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I. A Z I R O D A L O M S Z A B A D S Á G H A R C Á R Ó L 

A „szabadság'-probléma az etikai-egzisztenciális szabadság 
divatja óta makacsul élő felismerés. Minden törekvéshez, témá-
hoz, indulathoz és szándékhoz kapcsolódhat. Érvül kínálkozik 
a rehabilitációk és exkommunikációk számára. Korunkban 
elemi követeléssé és joggá lett. Az élet célja, értelme, szép-
sége. Mellette a „feltétel", a mindezt létrehozó körülmény 
már-már természetes közeggé válik, amely nem különös 
adomány, hanem az élet észrevétlen tartozéka, akár a levegő, 
víz, kenyér. Lukács György esztétikájában ír arról, Hogy az 
irodalom története, nem kis részben, az irodalom szabadság-
harcának a története. Az irodalom „profán" alkotás, volta-
képpen mindig lázadás az értelmetlenségek, misztifikációk 
miatt és ellen. Eretnek „istenkeresés". Lukács a vallással, teo-
lógiával szembeni szabadságküzdelmet hangsúlyozza, de talán 
még ennél is szélesebb és mélyebb az irodalom önkeresésének, 
öntudatra ébredésének történelmi útja. Függetlenségi harcot 
vívni, önálló, saját világot teremteni, anyagot és formát, 
kitörni idegen szándékok szolgaságából, a modern teológiák 
megalázó alávetettségéből, — ma is aktuális probléma, vagy 
inkább csak ma érkezett el az irodalom igazi felszabadulásának 
az ideje. 

A felnőttet a felelősség jellemzi, a szabad-felnőtt irodalom 
felelős szabadságáért. Lukács György nemcsak az utat jelöli 
meg, téveszthetetlen útjelzőt is ad. A történelmileg konkrétet 
el kell választani a partikuláristól. Az i rodalom csak úgy 
nyerheti meg szabadságát, ha lerázza magáról a partikulárisai, 
a véletlent, egyedit, extrémet, a provinciális szűkösséget és 
immanens rétegszemléletet. Az elmúlt évek szépprózája ilyen 
értelemben is bátor és őszinte, a szókimondás jellemzi, de egy-
fajta szerepjátszó aggálytalanság is, már-már kalandos, kocká-
zatos, gátlástalan orientáció. Még túl nagy a kiegyensúlyozat-
lanság zavara, a vedlés láza, a formákon a „kamasz-avantgard" 
lúdbőrzik. A tabuk eltörlése nem jelenthet szabadságot „ tör-
zsi kultuszok", totemistenségek számára. 
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II. P R Ó B Á K ÉS B U K T A T Ó K 

Az új irodalom nem gyökértelen, van „történelme", elis-
mer bizonyos hagyományokat és kontinuitást. Ervelése, logi-
kája, gondolkodásmódja, módszere a történelmiség. A jelent a 
múltból próbálja megérteni, a megtorpanások és tanácstalan-
ságok, kétségek és megingások a múlthoz, a történelem logiká-
jához vezetik vissza. A bizonytalanság és értetlenség pillanatai-
ból, hangulataiból természetcsen menekül az író a biztoshoz és 
ismerthez. Visszatér, hogy újrakezdjen, és lépésről lépésre, 
kritikusabban és figyelmesebben végigjárja azt az utat, amit 
már egyszer megtett. A történelmi forma vagy keret a bizton-
ságos alkotásmód. Néha azonban mély válságokat és benső, 
szubjektív bizonytalanságokat takar. Az emlékezés olykor 
nagyon is „személyes", partikuláris emlékeket ébreszt, bekerít, 
eszményít és nosztalgiákat kelt. A „történelmi" logika olykor 
nem levezetés, hanem visszavezetés, igazolás. Korok és sorsok 
kapcsolata nem ritkán valami régihez való ragaszkodást sugal-
maz. A mai „családregények" jó része nemcsak hiteles, benső-
séges emberi miliő, jóval több annál, ünnepi emlékmű. A szo-
ciológiai megkülönböztetés az irodalor n különös „réteg-
mitológiát" teremtett. 

Két világban 

Az őszinteség, a megfigyelt és az átélt kimondása mindig 
kritika vagy leleplezés is. Elsősorban az érdekel minket, hogy 
mit mond az író a valóságról, környezetéről, milyen valóságot 
lát és közvetít alkotásaiban. Hosszú évek óta mintha ebből a 
szempontból lenne legsziirkébb, legérdektelenebb irodal-
munk. A szocializmusba való átmenet hosszadalmas, vajúdó 
folyamat. Az átmenet irodalma nem követheti ezt a ritmust, 
nem igazodhat mechanikusan a társadalmi mozgásokhoz. Egy-
egy „átmenet-képlet" ismételgetése kiábrándítóan sekélyes, 
színvonaltalan és hamis irodalmat szül. A szociológia és lélek-
tan mintha ezt a konvenciót is elvetette volna. A mai regények 

2 Irodalomtörténet 
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valósága gátlástalan, vetkőző, exhibicionista életképekből és 
emlékképekből megkonstruált világ. Néha jellegtelenül, érdek-
telenül extrém, jelentéktelen szubjektumok és tárgyak, súly-
talan gondolatok és szánandó érzelmek keveréke. A regény 
„világa" nemegyszer csak vásári kaleidoszkóp, vagy pikáns 
ízeivel pillanatnyilag ható turmix. Talán sohasem foglalkoztak 
a hatással és a manipuláció művészi eszközeivel annyit kriti-
kusok és esztéták, mint napjainkban. ízlés és hatás szociológiai 
szempontjai avatatlan gondolkodók és alkotók kezén még na-
gyobb pusztítást eredményezhetnek a művészetben, mint amit 
a sematizmus dilettantizmusa okozott két évtizeddel ezelőtt. A 
felelősség nagy, talán meggyorsítja új tehetségek kibontakozását. 

A konvenciók megtagadása, a gátlástalan őszinteség sok 
szempontból tiszta helyzetet teremtett. Mindenekelőtt elosz-
latta a ködöt a regényekben ábrázolt „valóságok", társadalmi 
miliők körül. Megfosztotta az „átmeneti társadalmat" a regé-
nyes misztifikációktól. A mai regény nem képletet rajzol fel az 
„átmenetről", hanem felismerhető és azonosítható részleteket. 
A két világ egymás mellett és egymásban él. Nincs más kap-
csolat köztük, mint a vonzalom és idegenkedés, a távolítás vagy 
közelítés szubjektív hullámzása, illúziója. 

A felszabaduló „vallomás-regény". Még szemérmes forma. Az 
általános és kollektív annyira világjelenség, hogy a vallomásos 
közlés már önmagában is eretnekségnek tűnik. Az idő kevés, 
nagyon be kell osztani, a monologizáló, elmélkedő író alig mer 
figyelmet követelni magának, hangja erősen visszafogott vagy 
önirónikus. Ezekben a regényekben önérzet és szerénység, 
játékos fölény és félkomoly komédia vív egymással stiláris 
párbajt. Ezt a kötekedő, okosan játszó stílust mostanában 
Kolozsvári Grandpierre Emilnél szoktuk meg, de valamilyen 
változata majdnem minden „modern" írónál felbukkan, a 
szatirikus vagy a groteszk ábrázolással összefonódva. Az 
őszinteség és vallomás szabadságának „logikai" felismerésé-
ből Goda Gábor alakít ki egy nagyon sajátos, eredeti atmosz-
férájú és stílusú, intellektuális, fanyar-logikus regényvilágot. 
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A Tóth Flórián-írások immár fogalommá lettek a mai magyar 
szépprózában. Tóth Flórián különös mesehős, mintha a 20. 
századi intellektuális művész-regények ironikus pendantját 
élné meg tudatosan és gyámoltalanul, vállalva a nevetségesség 
látszatát és elfogadva azt a felmentést és menedéket, amit ez a 
nevetségesség nyújt számára. A figura azonosíthatatlan, irreá-
lis, nincs meghatározható szociális karaktere, de annál érzékel-
hetőbb a társadalmi szerepe. Goda kiemeli hősét a kompromit-
táló realitások köréből, életstílusában felszabadítja és füg-
getleníti minden kötelező kapcsolattól. Tóth Flórián félig írói 
alteregó, félig garabonciás, szemlélődő és gondolkodó, alkotó-
művész és pózoló mágus, mindenekfölött pedig játszó és szo-
morú ember. Csak így élhet „két világban" is egyszerre, 
éterien, testetlenül, szigorúan „logikus" relációkban. Tóth 
Flórián írói „műhelye" mesterséges, kitalált világ, egyszemé-
lyes marionett-színház, egy különc lelki magatartás szentélye, 
amelyben minden szertartás, hitvallás, szentbeszéd a fiktív 
filozófus, Abrabanell tanításai mellett. Abrabanell „etikai és 
esztétikai" logikája, gondolatai bizony alig többek, mint 
banális közhelyek, de Tóth Flórián számára már csak ez a 
görcsös-elvont humanizmus az egyetlen értelmes cél és való-
ság. A családi krónika írása közben két bizonyosság kezd 
derengeni benne, az egyik, hogy nosztalgiákban él, szereti, irigy-
li Zsóka néni kemény, egyértelmű életét, „egy világát", a 
másik, hogy nem vonakodik bevallani ennek a nosztalgiának a 
tartalmát, polgári eredetét. Goda Vallomások regénye, valóban 
„regény", fiktív elbeszélés a „vallomásról", fantazmagória, 
álom, ábrándos játék a vallomással, amiben nem akar közölni 
semmi bizonyosat, vagy inkább semmi véglegeset. Helyzetek 
és képletek elképzelése a regény. 

Érzelmi közösségek. Család-komplexus. Lázár Ervin novellás-
kötetében (Egy lapát szén Nellikének, 1969.) így nevezi meg a 
témát, a mai valóság élményét és problémáit. Lázárt a minden-
napi kapcsolatokban megnyilvánuló érzelmi-, alkati- és 
jellem-különbségek érdeklik elsősorban. Nem annyira a tuda-

2* 
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ti, világnézeti szféra, hanem az irányíthatatlanabb, megrögzöt-
tebb, az ösztönös érzelmi szféra. Az ember intim „formája", 
egyéni arca, indulatainak, idgrendszerének természete és burka. 
N e m akar általánosítani, kis novellákba, „regényvázlatokba" 
gyűjti megfigyeléseit, adatait a mai ember viselkedéséről, akart 
és akaratlan konfliktusairól. Észreveszi, hogy a különbségek 
néha reménytelenül kiegyenlítetlenek, és kísértetiesen emlékez-
tetnek az egykori osztályelfogultságokra. Lázár szerényen 
fogalmaz, óvakodik az elhamarkodott ítéletalkotástól, tör-
ténetei jelzések és kérdőjelek csak, éppen az elnagyolt ember-
képpel és társadalmi mozgásábrázolásokkal szemben követel 
nagyobb őszinteséget. Be kell végre vallani, hogy a mikro-
közösségek alakító erejét, hatását semmiféle társadalmi intéz-
mény, légkör, divat nem ellensúlyozhatja tartósan. A „család-
komplexust" nem lehet egyszerűen lerázni magunkról, 
húsunkba, vérünkbe nőtt az összetartozás vérségi és érzelmi 
kötelékével együtt. Lázár Ervin történetei a kitörés és meg-
változás kudarcairól szólnak, az önámítás ellen íródtak. A való-
ság még szakadékokkal szabdalt, különvilágokból áll, az új-
típusú ember is a maga mikroklímájában érzi igazán jól magát 
(A doktor vikendje, Ördögűző). 

Parasztok és polgárok. A mai irodalmunk fő témája, egyik 
legfontosabb élménye. Megdöbbentően szívós, makacs élmény. 
Anakronisztikus vagy tévesen aktuális? Úgy tűnik, hogy a 
szociológia szította fel újra a különbséget, sőt ellentétet. Való-
jában mindig is létezett ez az összebékületlen idegenkedés, 
nyíltan vagy lappangón átszövi egész életünket. A mai regény 
az emberi kapcsolatok dezillúzionált, józan, realista mérlege. Ta-
lán túl gyors, árulkodón készséges ez a szociális palinódia, 
bűnbánatos visszahőkölés. Nem érezzük eléggé történelmi 
igazságosságát és emberi hitelét. Az erőltetett „egyenlősítés" s 
az értékhierarchia erőszakos megváltoztatásának korszaka után 
mintha még konokabbul és korlátoltabban törne fel a vissza-
fojtott kasztindulat. A „két világban" élők világképében ter-
mészetes a polgári értékrendhez való igazodás, a polgári maga-
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sabbrendűsége. A kapcsolat és viszony egyértelműen csak a 

„polgárok" számára jelenthet problémát, az ellenzések nagy 
részében a rokonszenv, idegenkedés, közeledés és elutasítás a 
polgári világ előjoga, aspektusa. A rétegábrázolás és rétegszem-
lélet elfogultságokat és előítéleteket szabadít fel, megérti és 
igazolja azt a szűkös igazságot, szokástörvényt, ízléstörvényt, 
amit Lukács „partikularizmusnak" nevez. Az egyoldalúság és 
bezárkózás természetesen a „másik" oldalon is feltűnik, de 
ezeknek az éveknek az irodalmára nem ez a jellemző (talán 
csak Tóth Béla Mi, janicsárokénak néhány részletét kivéve, a 
regény lényeges mondanivalója más, ezért tárgyaljuk más 
címszó alatt). 

Hangsúlyozzuk nem az írói szándékok elfogultak, hanem a 
téma szuggesztivitása, miliője árasztja magából a gőgös 
bátorság, a tapintatlan mámor bántó hangulatait, a fegyelmezet-
len elengedettség csúf meztelenségét. Az előítélet mindig gyű-
löletet, megvetést és ellenállást szül. Ennek a valóságfelfede-
zésnek vagy valóságpótlásnak egyelőre csak a hátrányai nyil-
vánvalóak. A szociológiai motiválás, tudományos elemzés a 
művészetben talán nagyobb kárt tesz, mint amennyit szétron-
csolt társadalomban és lelkekben a sematikus osztály- és osz-
tályharc-szemlélet. Az író számára egyetlen biztosíték, ha 
becsületesen, őszintén, minden hátsógondolat nélkül, feltétle-
nül szocialista marad, amikor szociális kérdésekhez nyúl, szo-
ciális típusok társadalmi értékével és történelmi útjával fog-
lalkozik. Mai prózánk elégtelenül, értetlenül ábrázolja a kap-
csolatokat, mintha az egymásra meredő idegenségeket az 
írók sem értenék. 

A témával csaknem minden írónk próbálkozott, kisregény-
ben, novellákban, egy-egy epizódban. Ezekből a vitatható 
kísérletekből idézünk fel néhány példát. Jávor Ottó Talajvíz 
(1968.) c. novelláskötetében találkoztunk először a p o l g á r -
proletár sorsok összefonódottságának illuziótlan bemutatásá-
val (Kileng az iránytű). A nyílt beszéd, a néven nevezés, már-
már zavaró, leegyszerűsítő, hangsúlyos megkülönböztetés. 
A „polgár" csak karrierje érdekében barátkozott, házasodott 



„proletárokkal", akiket úrhatnám, sznob butasággal ugyan-
akkor „bugrisnak", irigynek látott. Az igaz, hogy számtalan 
ilyen érdekkapcsolat, és naiv felemelkedési vágyból indíttatott 
„találkozás" jött létre az ötvenes években, a történelmileg 
jellemző, tipikus mégsem ez. A társadalmi igazság, értékrend és 
ízlés feltételei között más volt ezeknek a más világoknak az 
érintkezése, a természetesen kialakuló emberi kapcsolatok 
lényege. Akármilyen hihetetlenül is hangzik ma, a polgári 
származás és kultúra általánosságban nem volt értékhordozó, a 
társadalmi feladatok szerint változott meg az értékhierarchia s 
szerepvállalás, vagy az össztársadalom szempontjából is fontos 
feladatokra való „alkalmasság" minősítette az embereket és 
viszonyaikat. Legfeljebb a nagyon korlátolt és nagyon „sértett" 
polgár érezhette azt, hogy neki mindenképpen a vezetőréteg-
ben a helye, karriert kell csinálnia mindenáron. A kócos, 
bugris paraszt- és proletár-fiatal nem kapaszkodott még pol-
gári barátságokba és szerelmekbe, az okosabb, erkölcsösebb 
„népi káderek" nem is gondoltak arra, hogy megkülönböztetett 
társadalmi helyzetüket bármi módon is a saját javukra fordít-
sák. N e m azért zárkóztak el a vegyesházasságok elől, mert meg-
vetették a polgárt, hanem a mélyen természetükbe ivódott 
gátlásosság és bizalmatlanság miatt. A paraszt érzelmileg soha-
sem volt kiszolgáltatott, ma is keveset ismerünk szemérmes 
vonzalmaiból és belső drámáiból. 

Jávor Az ember és a városa (Magvető, 1969.) mai regény, újra 
csak a két rétegről. Kisvárosi történetében a kettőségeket 
szinte végletesen megsokszorozza, már nemzetiségek, sőt nem-
zedékek is küszködnek egymás ellen a „polgárok és parasztok" 
mellett. A könyv — annak ellenére, hogy a Kosztolányi-regé-
nyek hangulatát idézi, az Aranysárkányét és a Pacsirtáét — mo-
dern regény. „Enerváltság vett erőt a friss rétegeken is. Érde-
mes lenne kutatni az okát" — írja. Érdemes lenne. Vészi Endre 
Kettévált mennyezet c. kisregénye bemutat egy bátran, imponá-
ló művészettel, szinte „egészségesen" pusztuló becsapott mér-
nököt, aki „megváltó asszonyát", munkáslány-szeretőjét nem 
emeli fel magához. Őszintén önző, ellen-tolsztojánus, amorali-
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tása mégcsak nem is felháborító, hiszen „Juliska ' n e m lehet 
egyéb, mint egy magányos, enervált férfi perverz álma. Jávor 
tanár-hősének az a kényszerképzete, hogy döntenie kell cse-
lédszeretője dolgában. A merész megoldás viszolyogtató: a 
szexuális gondozónővér egy ággyal közelebb kerülhetett az 
úrhoz, a tanár felemelte magához a cselédet. 

A végzetesen téves párválasztás, abban az összefüggésben 
mintha ez a személyi kultusz idejének szerelmet és családot 
torzító vetülete volna, mostanában divatos téma. Prózában az 
Iszonyhoz, a Rossz asszonyhoz hasonló, színvonalas megoldás-
sal sajnos, még nem találkoztunk. Németh László és Veres 
Péter sokrétűen motiválták az idegen világok elkerülhetetlen 
megütközözését a magánélet érzelmi síkjaiban. A téma újabb 
változatai inkább szégyenlős mentegetőzések, egyoldalú vádas-
kodások, inkorrekt védekezések. 1956 előtt gyakori volt a hi-
bák sommás ráfogása a munkáskáderekre, vezetőkre. Emlék-
szünk még a szemérmetlen, sokszor hazug „kritikai" hajszákra, 
a tévedések és felelőtlen gondatlanságok szégyentelen áthárí-
tására. Az „összenemillőség" privát regényeiben ma egyre 
sűrűbben feltűnik az a munkás- vagy paraszt-értelmiségi 
típus, akiről kiderül vagy maga „belátja", hogy alkalmatlan 
arra a feladatra, amit egy forradalmi változásban vállalt és vég-
zett. Természetesen van ilyen eset a valóságban. Irodalmi ábrá-
zolása azonban aligha jogosult, éppen az irodalom eszközei, 
általánosító, szimbolikus jelentése, hatása miatt. Ezért téves a 
különben nagyon jóstílusú, romániai magyar író, Halász Sándor 
Vadhajtás c. regénye. (Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1969.) Az ő 
Barta-házaspárja is eltévedt, rossz úton jár. A férj önző, értelmi-
ségi típus. A munkásszármazású tanárnő-feleség bűntudatos, 
lelkiismeretfurdalásos, „tévutakra" jutó ember, akinek az a 
tragédiája, hogy nagyravágyó apja ösztönzésére kiemelkedett 
természetes környezetéből, kimerészkedett abból a társadalmi 
helyzetből, ahová képességei, emberi tulajdonságai révén „tar-
tozik". Különös magyarázat, felszínes valóságismeret ez. 

A polgári téma nemcsak rétegábrázolás, de ideológia és tör-
ténelemszemlélet is. A történelmi- és családregény jó kerete a 
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nemzedékek összehasonlításának, vagy egy-egy ideológiai 
gondolat fejlődésének, történelmi sorsának. Minden haladó 
hagyomány értékes, különösen az a forradalmi, polgári hagyo-
mány. Mai szociológiai rétegek összekapcsolása történelmi 
ideológiákkal azonban már eszményítő történelmi kultusz, 
maga is ideologizálás. Szijass Ferenc Plebejusoknak nevezi és 
minősíti iparos-kispolgár hőseit, akik közül többen eljutnak a 
szocialista mozgalmakhoz. Büszke és programos, szinte szo-
ciológiai-leíró regénycím. Csakhogy a szocialista világnézettel 
nem mindig függ össze „plebejus" társadalmi helyzet, szociális 
és ideológiai állapot. 

A szekta szabadsága. Maróti Lajos A kolostora (Szépirod. 1968.) 
többrétegű és többjelentésű könyv. Az írók gyakran felhasz-
nálják a mitológiát, a vallást, a lelki élet különös területeit a 
jelenkor politikai, emberi parabolájaként. Megpróbálják közel-
hozni, megértetni az egyéni mániákat, rajongásokat, a fel-
tétlen hitek titkát, elemzik az irracionális lélektani folyamatokat. 
Az ostoba hit és az őszinte lelkesedés nemegyszer mosódtak össze 
az elmúlt évtizedekben. A vallásosság |mint a feltétlen lélektani 
alávetettség, önkéntes lemondás a gondolkodás szabadságáról, az 
intellektuális függetlenségről, alkalmas pédázata lehetett a szemé-
lyi kultusz bírálatának is. Maróti kolostora csak részben a lelki 
deformációk modellje. Szuggesztívebb a falakon belüli élet 
zártsága, ismeretlensége, a különös életforma intim, otthonos 
bemutatása, amely kívül van az életen, az ésszerű világon, tár-
sadalom a társadalomban, sziget a valóság nagy tengerében. 
A „kolostor" nem a megtévesztettek, irracionális hívők, sérül-
tek, lelki betegek közössége, sokkal inkább egészséges, életcélt 
kereső fiatalemberek önkéntes vállalkozása, társulása valamire, 
amiről még nem tudják maguk sem pontosan, hogy mi. A kö-
zönségessel és hétköznapival szemben keresik a rendkívülit, 
a magasabbrendűt. Csak ez a sejtelmes szándékuk a közös és 
bizonyos. Más egyéb semmi. Szinte mindenben különböznek 
egymástól, nemcsak egy közösség falai közé vonultak vissza, 
de önmaguk határai, zárt falai mögé is. Kezdő „individuális-
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ták", a „szekta" köteléke, a benne megtalálni vélt'meditatív 
életmód, szubjektív lelki harmónia kapcsolja őket össze egye-
dül. Törvényt, védelmet szeretnének kapni individuális „mániá-
juk", egyéni békéjük számára. Az egyes ember úgy élhet zavar-
talanul a maga istenével, úgy találhatja meg „hivatását", hitét, 
ha leegyszerűsödik körülötte a világ, mintegy semlegesíti a 
determináló környezetet. A kolostor ezt az egyszerű, mester-
séges környezetet, „valóságot" biztosítja, a fegyelemmel, aka-
ratedzéssel, próbákkal, a „renddel". A noviciusok alakuló, 
bizonytalan szektája kicsinyített modellje a szerzetesi élet sza-
badságának, az „önnevelés" magányos, gondolkodó, meditativ 
életformájának. A noviciusok: jelöltek, tanuló individualisták. 

Maróti regénye értelmiségi parabola, „görögös" mítosz. 
A példázatnak nincs megnyugtató katarzisa. A nyugalmat 
óhajtó intellektuelek zaklatott, békétlen, hajótörött emberek 
lesznek. Idegen számukra a szerzetesek régebbi nemzedékének 
torzult, hiú, üres élete, kicsinyes konfliktusaik, harcaik, félté-
kenykedéseik, s idegen a társadalom, amely kiközösíti a neki 
hátatfordítókat, amelybe beilleszkedni, élni viszont nem képe-
sek. Egytől egyig kiugrottak vagy kirúgták őket a rendből, de 
életük végéig civil világukban is örökké „noviciusok" marad-
nak, bevégzetlen papok, fogyatékos értelmiségiek, a világba 
kivetett, tragikusan magányos emberek. Tragikumuk a kiváló-
ságuk vagy kiválasztottságuk mindennél erősebb tudata. Ezt 
nem semmisíti meg bennük semmilyen sorsfordulat, kudarc, 
száműzetés, büntetés, mellőzés. A regény utolsó képsorai 
látszólag a deklasszálódást, züllöttséget, dekadenciát illusztrál-
ják, valójában egy nagy apokaliptikus, megrázó példázat ez: 
kolostor nélkül, mesterséges védettség nélkül a „hit" irracioná-
lis, misztikus, tehát védtelen, akár a maga ellentétébe, a teljes 
nihilbe is fordulhat. Béda a legszilárdabb közülük, őt nem lehet 
eltéríteni, exkommunikálni, tudja, hogy a kolostoron kívül 
„minden lehetséges", egyetlen felkészülés a nem ismert, várat-
lan veszélyekkel szemben az erkölcsi, emberi tartás, a lelkierő. 

Maróti írja le valahol a könyvben, hogy az új gondolkodás 
mindig szabálytalan. Regényének témája és problémája is ilyen 



szokatlanul, de vonzón „szabálytalan". A „kolostor" 
modellje lehetne minden más jellegű iskolának, életrekészülés-
nek, értelmiségi műhelyeknek, a gondolkodás kísérleti világa, 
mint amilyenek a népi kollégiumok, internátusok vagy zár-
tabb politikai közösségek voltak. Ami meggondolkodtató és 
kissé „szektaszelleművé" teszi a regényt, éppen a legrokon-
szenvesebb alaknak, Bédának az „öntudata", a szégyentelen 
önértékelés, az eminens sérelem, „középosztályos" ragaszko-
dás egy szilárd hierarchiában betöltött helyhez. Ennek csak 
formai kísérője a sok, nehézkes teológiai elmélkedés. A lámák 
nyelve ez, a „szekta" tolvajnyelve. 

Pimpernel száműzetésben. (Moldova György: Az elbocsátott 
légió, Magvető. 1969.) A kalandor mindenütt otthon érzi 
magát. Természetes, hogy a legkülönbözőbb szituációkat is 
megoldja, a legfurcsább embercsoportok, törzsek és szekták 
„hőse", legendás szentjévé válhat. A történelem izgalmas 
emberi sorstörténetei: a bukott rendszerek, hatalmak kivált-
ságosainak, vagy a fegyveres testületek dicső harcokban és 
zsarnoki akciókban szerepelt katonáinak a sorsa. A régi rend 
emberei nem találják helyüket, a katona „polgári" foglalkozása 
is az, hogy katona. Balzac és Stendhal írt a polgári társadalomba 
száműzött, napóleoni hősök széttört életéről, anakronisztikus 
életformájáról, céltalan hősi tartásáról. Komor és veszedelmes 
Don Quijoték ők, élhetetlenek és jövőtlenek. Ugyanakkor 
tragikus hősök, akiket kicsúfol a kicsinyes, hétköznapi, szürke 
valóság. A nagy feladatokhoz szokott ember számára halál a 
közönséges átlagfeladat. Moldova hőse, Flórián, most lesze-
relt ávósok közé kerül. Különös emberek szektájába. Emberek 
közé, akik ösztönösen is összetartanak, nem tudnak csak csapat-
ban élni, tépetten, szétverten, t i tkon, együtt. így érzik magukat 
valamennyire is biztonságban, ebben van erejük, lélegzeni sem 
tudnak szervezettség, testületi „pót lék" nélkül. N e m függet-
len, teljes, kifejlett egyéniségek, csak egyes részfeladatra képez-
ték ki őket, de be voltak avatva abba, hogy a hadsereg, a „légió" 
milyen történelmi hadjáratban, milyen védekező vagy meg-



torló ütközetben vesz részt. Hitből és kegyetlenségből össze-
gyúrt jellemek. A legtöbbjük úgy érezte, missziót vállal, a 
harcban nincs kímélet, érzelgősség, csak a kemény katona jó 
katona. Az Ávót feloszlatták, hogyan él, mit tehet ezután az 
„elbocsátott légionárius"? 

A regénycím jelképesen próbálja kitágítani az ávós történe-
tet egy egész társadalmi réteg problémájává. Moldova törté-
nelmi fordulók, hibák és bűnök áldozatairól szeretne parabo-
lisztikusan beszélni. Emberekről, akik hűségesen, a legjobb 
tudásuk szerint szolgálták a hatalmat, és egyszerre csak, szá-
mukra érthetetlenül elbocsáttatnak, száműzetnek. Az Ávó 
nem a legjobban megválasztott modell ehhez. A regény 
művészi hitelét is kétségessé teszi. A személytelenül elkövetett 
bűn a bűntudatot nem képes emberi közelségben megélni. 
Van valami tisztázatlan, nyugtalanító a „kirekesztettek" sorsá-
ban. Nem oldódik a kör, amibe önmagukat is bezárták, egyre 
merevebb, szűkebb, torzabb. Esztelenül nő közöttük a gyűlö-
let, a visszafogott tettvágy neurózisa. Készülnek a Nagy Le-
számolásra. Már „összeesküvésük" fedőszerve, az eszperantó 
kör is ilyen torz felesleges erőfeszítés, a kuriozitás és kaszt-
szerűség különcködő, felnőtt, veszedelmes játéka. 

Pimpernel ebben a regényben sem tartozik sehová, legalábbis 
nem a reguláris alakulatokhoz. Magános, mogorva, szótlan, 
szemlélődő, — ember. Nincsenek különleges kívánságai, ambí-
ciói, vágyai, nem hivatkozik hőstetteire és sérelmeire. Flórián 
megvesztegethetetlen, elfogulatlan, mai, kommunista kaland-
hős. Nem ül le az „elégedetlenkedők" és pártütők asztalához, 
de vállalja jogosnak vélt sérelmeikkel együtt őket is. Néha, 
úgy tetszik, undora, megvetése nagyobb mint közönye, már-
már túlszerény elvonulása. Csak a bűnöket tartja nyilván, 
ezeket jegyzi fel, egymás mellé sorakoztatva, válogatatlanul és 
rendezetlenül. A volt-ávósok hajdani és mai vétkeit, tévedéseit, 
a helyükbe lépő mostani karrieristák, ötvenhatosok és „nem-
zeti egységpártiak" tülekedő embertelenségeit, a „rendszer 
kedvenceinek" (ahogyan az ávós összeesküvők emlegetik), a 
hivatalnokoknak és a műszaki értelmiségieknek „weimari" 
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puccsát, a szimbolikusan visszatérő „árulást" és „pert". 
Flórián legszívesebben kimaradna ebből a tülekedésből, félre-
húzódva J. Conrad A Narcissus négerét olvassa, belőle 
meríti a korlátokon túli, mégis valóságos világ létezésének 
hitét, de Pimpernel-énje újra belesodorja a talán utolsó kaland-
ba, az összeesküvésbe. Áldozata kisszerű és hiábavaló, nem 
lehet többé hős. Pimpernel eltűnik. 

Moldova nem egyszerűen „ávós" regényt írt. Könyve az 
írói szándék szerint hatalmi szerepkörök és kasztok lélektaná-
ról szól. 

A „viszonyítás" szabadsága. Konrád György A látogatójának 
társadalmi környezete vagy „társadalomfelfogása" — mint 
az eddig szóba került regényeké mind — szintén a két világ. 
A regény attitűdje a „kívülállóé", szemlélődő attitűdnek mon-
danánk, ha nem volna a szemlélődésnek, a kontemplativ maga-
tartásnak, látásmódnak és esztétikai-lélektani kísérletnek világ-
irodalmi rangja. A kontempláció a világirodalomban min-
dig valamiféle kiharcolt nyugalom, új szépségek, látomások, 
új magatartásmódok és megoldások lehetőségein való töpren-
gés. A látogatót szociológiai közléseiért, megrázó híradásaiért 
üdvözölte elismerően a kritika. Pedig a regény nem sorolható a 
valóságfeltáró művek sorába. Konrád betegekről, elzüllött, el-
torzult lelkületű emberekről rajzol képet, portrékat és undort 
keltő, szinte csak orvosokra tartozó klinikai eseteket közöl a 
hivatalos akták rubrikái, szomorú adatai alapján. Egyáltalán 
nem nevezhető tárgyilagosnak, szenvtelennek ez a közlésmód. 
A „látogató" voltaképpen állami hivatalnok, akinek az a 
munkaköre, hogy megismerje, s amennyire lehetséges gon-
dozza is a testileg vagy lelkileg elnyomorodott szerencsétlene-
ket. A hivatalnak is „emberarca" van, nem lehet mindig 
tárgyilagos, érzéketlen, bezárkózó és védett az, aki emberi 
roncsokkal, erkölcsi hullákkal, volt-emberekkel foglalkozik. 
Az orvos is elfárad néha, a boncterem a legerősebb idegzetűek 
számára sem mindig elviselhető, a hullamosó nevető emberek 
közé vágyódik. Néha élettelen, közömbös tárgyak is „fellázad-
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nak" az ember ellen, de ennek az élményszerű, vibráló, nyo-
masztó rendetlenségnek is sokféle oka és tartalma lehet. Talán 
idegkimerültség, unalom, csömör, esetleg új kíváncsiság. 
A gépiesen végzett vagy végezhető munka olykor megakad. 
A néma tárgyak ilyenkor megszólalnak, kérdeznek, vallanak, 
gondolkodásra késztetnek, s ezzel egy lelki krízisre, neurotikus 
pánikra, változásvágyra eszmélteinek az egyforma közöny-
ből. A látogató nem szociológiai regény. A szociológiai leírás 
csak modor és ürügy. A látogató világa lélektani szuggesz-
ció, mai „utazás az éjszaka mélyére", kirándulás, vagyis valóban 
„látogatás" az emberalatti tájakon. Ideges bátorság, amelyben 
keveredik valami szorongó beszédkényszer és kíváncsi, lemez-
telenítő érdeklődés. Konrád regényalakja abban a helyzetben 
van, hogy szemlélődhet, összehasonlíthat, eljátszhat a beavat-
kozás, cselekvés gondolatával, anélkül, hogy tényszerűen 
cselekednie kellene, elképzelhetetlen vagy minden képzeletet 
felülmúló haldoklásokat és „halálokat" mutat be, és tudja, hogy 
ezzel szemben mindannyian tehetetlenek vagyunk. Ez a „láto-
gató" biztonsága, a semmire sem kötelező viszonyítás, mérle-
gelés szabadsága. Nincs alternatíva, nem kell döntenie. A halot-
takat nem lehet feltámasztani, a rothadást legfeljebb eltakar-
hatjuk a társadalmi higiénia védelmében, a pusztuló, élettelen 
szerves anyag már nem „szenved". A „humanizmus" itt aligha 
juthat szerephez, talán csak valami hipokrita érzelmesség, 
intellektuális rosszullét, lelki öklendezés. A látogató lidérc-
nyomásos álma egy elvont, megmagyarázhatatlan spleenes 
állapot tükörképe. 

Az undor parcelláin. Érdes, „férfiasan" neorealista regény 
Jókai Anna 4447 c. könyve. Atmoszférája fullasztó, ege borús, 
naptalan, szürke. Nincsenek derűs színfoltjai, nem ismer 
nyugodt, békés pillanatokat, hajszoltak, keserűek, torzak, 
betegek, slamposak, perverzek és oszladozók figurái, akik a 
sivár díszletek közt szédelegnek, vonszolódnak, értelmet-
lenül és indulatosan futkosnak ide-oda. Mondták már „kis-
polgári" regénynek, kegyetlen kritikának, felismerni vélték 
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benne a „hábetlerizmus" kispolgári változatát, gyanakodtak 
arra is, hogy valamiféle városi szociológiai regényt írt Jókai 
Anna. Ezek a motívumok mind megtalálhatók Jókai Anna 
könyvében, úgy tűnik, a ma divatos „rétegirodalmakhoz" 
tartozik, hogy elsősorban „híradás" a fényes körutak mögötti 
kisvárosias, szegényes és piszkos negyedekről, az itt lakó embe-
rek életmódjáról, érzelemvilágáról, emberi szintjéről, ahol a 
kopott házakban nem is lehetséges igazi emberi élet. A szegény-
ség és a kisszerű környezet lassanként mindent elpusztít maga 
körül, minden szépséget megfertőz, a legszebb, legbensősé-
gesebb emberi kapcsolatokat is lealjasítja. Kispolgárok vagy 
proletárok Jókai Anna figurái? Mért fontos ez? Társadalmon, 
emberies életen kívül került emberek. Olyan mélyponton vege-
tálnak és gyilkolják egymást, hogy már szánni sem tudjuk 
őket. Sivár édenkertjiik a nyomorúság paradicsoma. Szűk 
udvarban szenvedő petúniák, ellopott, titkos gyönyörpótlékok. 

Jókai Anna regényében az undor és gyűlölködés egységes, 
megszakítatlan hangulata a lényeges, alakjai nemcsak jelenték-
telenek, de teljesen érdektelenek is, a mindennapos, apró 
elesettségek ismert figurái. Újszerű a kegyetlen, már-már 
„közönséges" családi mítoszrombolás, amit eddig csak Osborne-
ék „dühöngéseiből" ismertünk. Az „elveszett nemzedék" 
azonban durvaságokkal csak kompenzálja lírai érzékenységét, 
kamaszos, szúrós magányát. A 4447-es parcella lakói tulajdon-
képpen szerencsétlenek és tehetetlen rabok.Jókai Anna „undora" 
egyértelmű, csak nem tud meggyőzni egészen, hogy egy 
bevizelő, önző nagymama, a klimax-szal és értelmetlen életé-
vel egyedül küszködő anya, egy szétroncsolódott alkoholista 
apa, őrült rokon és a gyerekek sikertelen kitörésének „mez-
telensége" mért volna ilyen kegyetlenül, részvétlenül, „elide-
genítőén" undorító. N e m tudjuk, mér t kellett hosszasan 
benéznünk a nyomor e sivár telkére, mért hallgattunk ki 
annyi közönséges, silány, nem ránk tartozó, és érdektelen 
veszekedést. Ha csak azért nem, hogy felidézzük a magunk 
gyűlöletének , utálkozásának tárgyait, egy másféle élmény-
anyaghoz kapcsolódó undort. 
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Kettős világban 

A téma-felszabadulás és az őszinte, érzelmi közlékenység 
hatása észrevehető a paraszt és munkás „rétegirodalmakon" is. 
Egy hagyományos tematikai kategóriára gondolunk, a munkás-
környezetből és a paraszti valóságból táplálkozó írók munkáira. 
Nemrég még úgy gondolták, hogy beszűküléssel fenyeget ez 
az erősen meghatározó élmény. Szerettek volna túllépni a kis-
világok határain, meghódítani és belefoglalni életükbe az 
egyetemes emberi problémákat, szépségeket. A más rétegek-
hez, osztályokhoz való „közelítés" eposzi vállalkozása csak 
részben sikerült. A polgári hagyományoktól induló művészet 
tudomásul vette a kultúra megoszlását, visszatért odisszeusziútjá-
ról ugyan, de azzal a tanulsággal, hogy a világ határai kitágul-
tak, és ezentúl két világban fog élni. A parasztok és munkások 
életanyagából kivirágzó, részben ösztönös művészet gyanútlanul 
és fegyvertelenül indult „hódítani", mint Nexő paraszti hőse, 
de az illúziók merészen szép, ívelő lendülete megtört. Félúton 
veszteglő, felemás, „kettős" világban eszmélő, részvétlenségtől 
sorvadó irodalom lett belőle. Az igazán tehetségesek n e m ad-
ják fel a küzdelmet önmagukkal, a művészet eszközeivel 
és közönségükkel. Az utóbbi évek lelkiismeretfurdalásos szoci-
ográfiai, hűség-vallomásai, érzékeny és keserű meditációi nem 
az új „uralkodó osztály" dekadenciájának tünete, hanem dacos 
készülődés, erőgyűjtés az „eposzi feladat" betöltésére. 

Partok. „A szerelem és a halál szemérmetlen kitárulkozás." 
Csontos Gábor, a hajdúságból „elszakadt" író, novellásköte-
tének (Száraz ér, 1968.) egyik mottóját idéztük. A végzetes 
helyzetek szembesítik az embert önmagával, leleplezik meg-
alkuvásait, szerepjátszását. Ez a két „küszöb" szétválasztja az 
idegeneket, és megerősíti a rokoni szálakat. A partiumi valóság 
az élet határterülete. Itt leegyszerűsödnek a törvények, lemez-
telenülnek a szándékok és érzések. Galambos Lajos regényei-
ben ismertük meg a homok és puszta mai „természeti emberei-
nek" könyörtelen indulatait és bűntelen-öntudatlan önzését. 



Csontos is vállalja ezt az otthont, a múltat. Novellái kis drámák, 
„temetések". A megkötöző és választani kényszerítő szertar-
tásokról, családi összejövetekről szólnak. A hétköznapokból 
könnyű megszökni, de az ünnep nem ereszt. Judit , a pesti 
asszony fél ebben az „idegen" világban. Befogadni készül a 
paraszt férj múltját, de megijesztik a leplezetlen ösztönök, az 
ünnep egyszerre taszító és vonzó ereje. Ebben a világban az ő 
szerelmének a hatalma megszűnik. Menekülnie kell. Nem tud 
összebékühii a „kivert kutyák" szikes otthonával (Száraz ér), 
a félelmetes magányok és szegénységek önzésével (Két asszony, 
Üresen forog a kerék). Ez a Judit nem mer szembenézni „her-
cegének" titkokat rejtő ajtóival. Csontos Gábor írásaiban 
távolodnak a partok. 

Utak. Egyszerű jelkép, és egy mozgó világ lényege belefog-
lalható. Végh Antal nagy sikert aratott regénye is ezt a szim-
bólumot bontja ki (újra megjelent: Bekötő út, Kozmosz, 1969.). 
Az ember nem lehet más, mint a táj — írja Végh Antal köny-
vében. Göcsejszeg megközelíthetetlen, világtól elzárt, elma-
radott falu, eliszaposodik és vele lakóinak élete is. A bekötő út, 
amely a városhoz, a világhoz kapcsolná, talán még ma sem 
épült meg. Talán még ma is erős a sznob felelőtlenség, 
hogy minek tanulni a „göcsejszegi" gyerekeknek, marad-
janak a falujukban, ha többé nem tudnak a régi módon 
élni, akkor is. 

A valóság hiányait kiegészíti a fantázia. Az eposzi út, a 
konok ellenállás, a dacos hűség kudarcai vagy kétséges ered-
ményei után még mindig marad műfaj és forma, amely meg-
őrzi az élet harmóniáját, nem engedi elfekélyesedni a nagyon 
fájó sebeket. Végh Antal regénye, az Ar és iszap (Szépirodalmi, 
1968.) meseregény, amelyben reális történelem és tárgyiasság 
oldódik fel a népies-tündéries csodában, mesés szürrealista 
látomásosságban. Tamási Áron stílusára emlékeztet és Ramuz 
vagy Giono „zendülő" menekülőinek kalandosságára. Szép 
regény. Az egyszerű legenda birkózik az enervált érzékeny-
séggel. 
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Menedékek. Mocsár Gábor a Fekete csónak (Magvető, 1968.) c. 
szuggesztív regényt nyújtott át olvasóinak. Az év legjelentő-
sebb könyvei közé sorolhatjuk. Összegező, kérdező, újszerűen 
gondolkodó mű. Parasztregény, új értelmiségi problémákat 
megfogalmazó könyv, nemzedéki és családi tabló, a gyanak-
vások konfliktusairól szól, az oktalan és jogos vádakról, sérel-
mekről és menekülésekről, a lelkiismeretfurdalásról és a hűség-
ről. Mocsár regénye azonban nemcsak a megsérült ember 
menekülésének és menedékre találásának, metamorfózisának 
krónikája, hanem egy életcél és értékmeghatározás is, hitvallás a 
belső harmónia mellett. (Jávor Ot tó ugyancsak „idebenn" 
megvalósítandó, belső harmóniában reménykedik a feltörő 
,,talajvizek"-kel szemben.) A Fekete csónak kultikus jelkép, a 
parasztmitológia egyik nagyon ősi, talán legerőteljesebb feje-
zete. A temetkezés szertartása fontos helyet foglal el a nép-
hagyomány történetében. Egy nép lelkületére, erkölcseire, 
szokásaira legjellemzőbb, hogy hogyan temeti el halottait. 
Mocsár Gábor lenyűgöző, pogányos-zsoltáros paraszt-
temetéssel kezd, amelynek varázsos-mítoszi kelléke a csónakos 
kopjafa. Kun temetés. Felemelő gyász. Valóságos családi, tör-
zsi megmozdulás. A nagyapa halálában még mindig több erő 
van, mint a legfiatalabb nemzedék erőtlen ténfergésében. Az 
egyetemista Laczkó-fiú lamentáló ős-siratása vigasztalan szé-
gyenkezés kicsinyes „jelkép"-harcai, hisztérikus gyengesége 
miatt, hogy hamar kétségbeesik, hogy nem elég szívós és köny-
nyen lemond mindenről. A család már nem menedék, de az 
intő múlt, a nagyszerű példák és reményteljes jövő, a fogé-
kony fiatalok hite annál inkább. A Fekete csónak fiataljai nem 
burkolóznak be csalódásaik bánatába, nem ösztönös hányódást, 
hanem értelmes jövőt kívánnak, amelyben szabad legyen 
„kételkedni", azaz gondolkodni. 

Gyanakvások. Tóth Béla olyan munkára vállalkozott, amit 
eddig még senki sem mert kortársai közül megkísérelni. Meg-
próbálta lejegyezni korunk hősének memoárjait, megszerkesz-
teni a történelmet megvalósító és a történelemben szereplő 

3 Irodalomtörténet 
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egyszerű, hívő ember életútjának, sorsfordulóinak, megpróbál-
tatásainak „eposzát". A Mi, janicsárok (Szépirodalmi, 1969.) 
nem sematizálja a történelmet. A parasztfiú útja nem diadalút. 
Ellenséges, közönyös, indulatokkal és gyanakvásokkal fertő-
zött tájakon kanyarog. A meghódítandó tudomány, művészet, 
kultúra sem olyan veszedelmes ellenfél, mint a szemlélődő 
kispolgári, értelmiségi közeg rosszindulatú idegensége, irigy-
sége, féltékenysége és buta, gőgös tehetségtelensége. A paraszt-
fiú kudarcai és megpróbáltatásai a mai népi hős kálvária-
járásának szimbóluma. Ahelyett, hogy feloldódna és gazdagí-
taná a világot a maga szelid, ámuló lelkének szépségével, egyre 
tüskésebb, bezárkózóbb lesz. A népi hős konkrét—valóságos 
ellenséges világba kerül, bizalmatlan, görcsös tartásba mere-
vedik, minden pillanatban védekezésre vagy támadásra kész. 

Egyszerre felháborító és szánandó sors, devalvált, torzult 
„eposz". A népmese hősét lefokozta és megfosztotta díszeitől, 
erényeitől ez a kiábrándító, szándékosan „embertelen", egy 
mesés történelmi eposzhoz méltatlan környezet. Pedig Tóth 
Béla parasztfiúja tisztán lát, nem csapható be, nem tévesz-
tették meg és nem hálózták be. Éppen csak tehetetlen, szemlé-
lődésre, tétlenségre, passzivitásra kárhoztatták. Élete — leg-
alábbis az értelmiségi pályán és környezetben — rendhagyó, 
„törvénytelen" élet, amit a véletlenek hulláma emel, sodor, 
parthoz szorít. Néha szükség van az erejére, hitére, elkötelezett 
„balekségére", akkor nyílik ki előtte újra a cselekvés tere, ami-
kor arról mindenki más menekül, s rámarad a politikai „nehéz-
testi munka" elvégzése, mint például 1956-ban vagy a „nél-
külözések iskolájában", amikor felszerelés és megbecsülés nél-
kül értelmiségi napszámosmunkát kell ellátnia. Bénult, zsör-
tölődő, szárnyszegett „janicsár", aki a maga „szolgálaton 
kívüli állományában" ilyen elégedetlenkedő és aggódó meg-
állapításokat tesz: nem tetszik a teljes zsilipnyitás, ez új trójai 
faló ; ma törvényesen követhetnek el károkat, a taktika : 
bejutni a pártba, a hatalomba; annak van igaza, akié a hatalom, 
de ebben is sajnos a polgároké minden előny, a polgár még a 
proletárpártból is kiszorította a proletárt. A „janicsár" magáé-
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nak érzi a birodalmat, ezért félti, viaskodik vele, érte harag-
szik, mert árulást sejt, undorodik, bizalmatlan és hitetlen 
bizonyos embertípussal, polgári karrieristákkal szemben. Le-
het hogy túlságosan is gyanakvó, hogy bizalmatlansága nem 
egyéb kisebbrendűségi érzésnél, lidércálomnál, az érzés azon-
ban szuggesztíven hitelesnek tűnik, a megérzéseket nem lehet 
korrigálni, csupán tudomásul venni és számolni ezekkel a 
lehetőségekkel is. A sértett embernek aligha van igaza, — Tóth 
Béla regénye nem a sértettség lelkiállapotát vetíti elénk, bár a 
mellőzöttség kicsíráztathat bizonyos sérelmeket is —, a bizal-
matlant, gyanakvót azonban kézzelfogható, tiszta bizonyítékok-
kal és érvekkel kell meggyőznünk. Megérné, ha most kivételesen 
az „eposzból" kipottyant vagy önhibájukból kimaradt, volt 
népi-mesei hősök „megnyerésére" is gondot fordítanának. 
A kispolgári asszony, feleség meggyötörte, végül őt választotta, 
de a volt janicsár még vár, talán többet is, mint a családi nyu-
galom, boldogság és béke. 

Az „idegenség" kalandja. (Meditativ szabadság). 
Az elidegenedés, idegenség, közöny, unalom — az emberi 

kapcsolatok hiánya vagy kaotikus értelmetlensége nemcsak 
divat, de „részletvalóság" és fenyegető veszély is. Nem eléged-
hetünk meg a kritika minősítésével, amely summásan a polgári 
irodalom újabb tüneteként, kontinuitásaként tartja számon 
ezt a fajta művészetet. A partikuláris téma voltaképpen nem 
egyéb, mint a művészetekben mindig is jelenlevő „modellizá-
lásra" való törekvés. Az idegenség elsősorban kaland, kísérlet, 
valamiféle lélektani szituáció és stressz. Kibeszélni, kiírni ma-
gunkból a szorongásokat, félelmeket — ez a művészet nagyon 
ősi, „freudi" funkciója, a legmodernebb pszichoanalitikus mód-
szereket is messze meghaladó varázslata. Az úgynevezett mai 
polgári regény tragikusan „idegenít el", intellektuális regény. 

A szökés legendája és rezervátumok. A „szökés" az irodalmi 
lélektanban természetes mozdulat. Az epika egyik cselekmény-
típusa. Kitörni a konkrét szituációkból, az elviselhetetlen lelki— 
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állapotból, a valóságból, megkeresni az emberi szigeteket, a 
magány boldogságát. A „szökés-regényeket" ismerjük már a 
20. sz.-i világirodalomból. A mostani variációkból hiányzik 
a feloldó béke, a sötét melankóliát eloszlató napfény, szerelem, 
megnyugvás. A remény és lázadás valami groteszk bekerített-
ségbe fullad. Az álmok szigeteiről, az individuális édenkertek-
ről szétfoszlik az illúzió. Kemény és érdes itt is minden, talán még 
zordabb, mint a valóságban. A lelki tájak terméketlenek. 
Rendezett vadonok, amelyek ugyanolyan félelmetesek és 
veszéllyel benépesültek, mint az embcr-nem-járta, úttalan 
őserdők. A lélek szigetei idegen világok. Saját fizikai és erkölcsi 
törvényekkel, saját természettel és természetes életküzdelmek-
kel, élet-halál harcokkal. A szökés hiábavaló s reménytelen. 
Voltaképpen önmegismerés és száműzetés, egy lélektani világ 
automatizmusa, vagy páni menekülés a halálba. (Mészöly Mik-
lós: Jelentés öt egérről, 1967.) A mű-típussal legutóbb egy 
Újvidékről érkezett könyvben találkoztunk. Majtényi Mihály 
így is történhetett volna c. regényét a Fórum adta ki 1968-ban. 
Álomszerű, különös, melankolikus vízió Párizsról, kábítósze-
rek mámorát idéző szerelemről, a kivándorlás kísértéséről és az 
idegen emberek, körülmények, tárgyak „bizalmatlanságáról", 
fenyegető idegenségéről. Kissé emlékeztet Hevesi András 
Párizsi esőjére. Majtényi könyve a szökés legendája és a mene-
külés sziszifoszi mítosza. 

Tehetséges, fiatal író novelláskötetében ugyancsak a mene-
külés-motívum változataira figyeltünk fel. (Szentgallay Géza : 
A hosszú távirat, Szépirodalmi, 1969.) A történetek mindegyiké-
ben szökik, menekül valaki sorsa, körülményei elől. A „táv-
irat" üzenet és imitáció, két ikertestvér tömör sorsregénye az 
események történelmi montázsában. Legsikerültebb írása A szo-
katlan madár, amelynek mottója: a lánc olyan erős, mint leg-
gyengébb láncszeme. Illegális történet, a dráma jelképesen 
játszódik le egy éhségtől és bombázástól pusztuló állatkertben, 
ahol nem talál menedéket az árulással gyanúsított zsidó lány. 
Bizalom és félelem, hivatás és emberség végletesen vad, „állat-
kerti" tragédiája ez a novella. Nem lehet megszabadulni a 
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körülmények őrületétől, — ez A mentőöv témája, és átvezet egy 
másik élménycsoporthoz. 

A környezet mániái. Az egzisztencializmus egyik drasztikus 
figyelmeztetése az etikus ember számára, hogy sem a múlttal 
való leszámolás, sem a folytonos jelenben élés, tehát sem a múlt, 
sem a jövő „választása" nem könnyű. Minden megnyert élet 
más halálok árán születik. Az élet körülményei, feltételei 
nagyon szigorúak, könyörtelenek. Az egzisztencialista művé-
szet konkrét társadalmi körülményeire vonatkoztatva ez az 
„életérzés" világosan érthető. A probléma csak akkor kezd 
érdekes lenni, amikor a mi világunkat „felfedező" szocialista 
írók is hasonló élményekre találnak. Egyszerű volna most vala-
miféle sematikus válasz: igen, ez a szigorúság részben a való-
ság illúziótlan realitása, hozzá kell igazodni az embernek, rész-
ben pedig a múlt még sokáig itt élő maradványainak ereje, a 
régi „körülmények hatalma". Csakhogy az irodalom nem ezt 
mondja. A művek alig hagynak kétséget afelől, hogy az új 
környezetben új kényszerűségekről, kéretlen, az emberi szán-
dékokat tehetetlenül gúzsbakötöző determinációkról szólnak 
elutasítóan, „idegenül". 

Majd minden eddig tárgyalt műről beszélhetnénk a fenti 
szempont alapján is. Az „egzisztencialista" indulatokhoz, a vad, 
elszánt, halállal is szembenéző, szenvedélyesen erotikus és láza-
san teremtő, férfiasan feszített irodalomhoz mégis Galambos 
Lajos művei hasonlítanak jobban. A Zsilipek után egy időre 
elhallgatott. Mintha ő maga is zavarba került volna ettől a 
zaklatott, lüktető, vonagló könyvtől, amely lázálomszerű 
képekre vált szüntelen, égőn fájó sebnek érezte ezt a silány 
történelmet, a nyomorúságos ösztönöket, harcot. Természe-
tesen hallgatott el. Az epikus Galambos tudott könnyedén 
elbeszélni, a Zsilipek után már csak kiáltani lehet, szenvedélye-
sen, kíméletlenül, tagolatlanul. N e m a történet a fontos, hanem 
egy-egy szó, kép, mozdulat, indulat és érzés, amit az ember a 
„történetben" vagy minden történeten kívül megélhet, átérez-
het. A mai film nyelve ez. Nem véletlen, hogy íróink egy részé-



270 Mezei Józsej 

nek stílusa — Galambosé, Hernádié, Szakonyié, Gerelyesé, 
— olyan közeláll a filmstílushoz. 

Galambos Lajos három kisregényt gyűjtött össze az Örök 
malomban (1969.). A Görög történeten első olvasásra érzünk 
némi egzotikumot. Délies szenvedély, szerelem, makacsság, 
gyűlölet és vérbosszú, mindez a jelenben és nálunk. Ehhez az 
egzotikus érzelem-díszlethez keres Galambos reális, elképzel-
hető miliőt. Korábban talán cigánytörténet lett volna, most a 
hazánkba menekült görög áttelepülők kolóniabeli miliője, 
külön-törvényei, szokásai, otthontalan, idegen bizalmatlan-
ságuk, előítéleteik és kemény ellenállásuk lesz Galambos mé-
lyebb élményköre. A szerelmi történet voltaképpen parabola 
is lehetne, két idegen nép fiataljainak szerelme egy mereven, 
görcsösen ellenséges környezetben. A főtéma mégsem ez, 
illetve ehhez az ősi legendához csak érintően kapcsolódó han-
gulat és tanulság. A „délies", mediterrán lánytípus a jelkép-
konvenció szerint is, a romantikus tipológia óta a közvetlen, 
ösztönös, őszinte, szemlélődő emberi alkat szimbolikus típusa. 
Számára csak az létezik, amihez köze van, amit éppen érez, lát, 
szeret. Önmaga életét szeretné élni, szégyentelenül, teljes és 
tiszta szenvedéllyel. N e m érti, mi a tradíció, törvény, családi 
vagy „törzsi" érdek, inkább meghal, mintsem megérteni 
képes volna a rákényszerített, idegen, közös érzelmeket. 
Búcsúleveléből és naplójából kiált a tragikus panasz: kegyet-
len a világ, az érzelmekre mindenki süket. Antigoné ma is meg-
hal, újra eltemetik a kövek. 

A „kegyetlenségnek" sok arca van, leleményes, kimerít-
hetetlen. A történelem árulkodó, lemeztelenítő. Eszmék, hitek, 
elfogultságok mögött többnyire kegyetlen kényszerűségek 
rejtőznek. A Tatároknál eszünkbe jut Jancsó filmje, a Csilla-
gosok, katonák és egy ugyanilyen szuggesztív, megrázó forgató-
könyv, filmnovella, Csoóri—Kósa ítélete. A Tatárok erkölcsi 
törvényei egyszerűek, ítéletük sem túl komplikált. A felnőtt 
ember élete kétértelmű, mint ahogyan kétféle „szeretet", azaz 
erkölcsi törvény is van. A tatároké: a mindenároni győzelem, a 
rablás, önzés, s minden, ami ezzel együttjár, az öldöklés. Ez a 
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magyar főurak erkölcse is. Egymást ölik meg asszonyért, 
kincsért. Feldúlják Hála János, a szegény szabad paraszt boldog-
ságát, felégetik házát, aki pedig még hitt az önmegtartóztatás 
erkölcsében. Es Hála János „tatár" lesz, hogy ölhessen, ítél-
hessen, elpusztíthatatlanul, halálos sebekkel vonszolja magát az 
urak után, félelmetes gyűlölete, becsapottsága hajtja, mint a 
„csodálatos mandarint" csillapíthatatlanul, könnyelműen felaj-
zott vágya. Ez a gyilkolás a környezet „mániája". A tatár, vad, 
pogány világrendje. Úgy belekábul Hála János, hogy már csak 
erőszakkal, megkötözve, Béla király fogságában tudják meg-
tartani az élet rendjében, nem hisz többé az emberséges világ-
ban. 

Úgy érezzük, ide illik Csoóri—Kósa Dózsa-drámája. Az 
ítélet (megjelent az 1969-es Körképben is) többrétegű, több-
jelentésű alkotás, s ennek megfelelően többféle műfaj elemei 
keverednek benne. Tragikus történelmi tabló, nagy-tüzes-
terjeszkedő látomás, fenyegető és siralmas példázat, büszkén 
meggyászolt valóság. A Dózsa népi tragédia is. Mementó. 
Az elbukó parasztháborúk döbbenetes emlékműve. A költőien 
finom, vibráló idegesség az extatikus és neurotikus fellángolá-
sok egy harmadik irodalmi műfaj sejtelmes körvonalait is 
láttatni engedik. Az ítélet profán, paraszti misztériumjáték is, 
az „ítélkezés" misztériuma. Dózsa Krisztusként szenved, 
messiási hittel vértezi fel magát, megkínozzák és halálra ítélik, 
mert ítélni mert elevenek és holtak felett. Dózsa sírva és szen-
vedve öl, ítél, a körülmények rákényszerítik erre, vállalnia 
kell a Megváltó mítoszát, szerepét. 

Galambos „harmadik" példázatában szintén az igazság és 
ítélet értelmét mérlegeli (A falanghe előtt). A történet a spa-
nyol polgárháborút idézi fel Zalka Máté, Hemingway, Kolcov 
emlékével együtt. Az írók természetesen a köztársaságiak 
oldalán harcolnak, s a történetben a humanizmus, igazságos-
ság biztosítékai. Szükség van erre a szerepükre, hiszen éppen a 
köztársaságiak végeznek egy pártatlan spanyol emberrel, aki 
nem egészen bűnös, és nem is teljesen ártatlan. A legnagyobb 
„bűne", hogy belekerült az ellenfelek tűzvonalába, hogy sem-
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leges volt, amikor döntenie kellett volna, vagy előbb döntött, 
mint mikor már szabadon választhatott volna. Az ember szorí-
tásban él — írja Galambos —, csak annak nem lesz baja ebben a 
világban, aki mindenkit kiszolgál. Az eszményekkel bíró ember 
nem lehet tudományos, tárgyilagos — Engelsre hivatkozik —, 
az osztály egy fogalom, az ember egy szám. Az igazság soha 
nem gyalázhat meg nemzeteket, embereket. Nincs társadalmi-
ság és nincs fiatalság, ahol kiszolgáltatottság van, ahol a halál a 
törvény az élet helyett. A Tatárok szimbolikus kontrasztja vágja 
most is ketté a bonyolult helyzeteket. Az életet kell szolgálni. 
De hogyan? A halállal? N e m várunk választ — bár reménytele-
nül nyugtat valamiféle társadalmi lelkiismeret: ki egészen ártat-
lan?—, a kegyetlen körülményeket kellene előbb megszelídíteni. 

A mániák környezete. Egyre szaporodnak világunkban a 
„modern mániák", különc akaratok, eszmék és rögeszmék, 
amelyek erőszakosak, tapintatlanok, világot teremtenek, való-
ságot építenek maguk körül. Olykor ez a valóság nem is egyéb, 
mint egy lelkiállapot, egy mániákus belső rend vagy rendet-
lenség zsarnoksága, kivetülése. A képzelet, a mánia minden 
esetben eltorzította a világot. S ezekben a regényekben örökre 
nyitva marad, hogy a kegyetlen vagy idilli környezetből mi a 
makacsul anyagi és mi az, ami csak képzelet. A mániák kör-
nyezete sokszor óvó menedék, valamiféle „lelki ország", meg-
álmodott , teremtett, konok emberi világ. Vagy a félelem láto-
mása, szorongó játék, a felidézett rém, az ellenséges körülmé-
nyek fikciója. 

Bertha Bulcsú írja (A bajnok élete, 1969.) új regényében, 
„rólunk szól, a huszadik század építeni, alkotni vágyó emberei-
ről". Az új élet sportja az alkotó életforma, a kiemelkedő ered-
mény szemben a középszerűvel, s ezt amatőr módon már nem 
lehet elérni. A „ba jnok" egy mai fiatalember, aki foggal-
körömmel készül a nagy teljesítményre. Rabja, mániákusa 
lesz ennek a célnak. Kíméletlen, őszintén, ha lehet így mondani, 
„tisztán" önző. Semmire és senkire nincs tekintettel. N e m veszi 
észre a valóságot maga körül. A történelem elzúg mellette, 
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1956 érintetlenül hagyja, pedig majdnem áldozata lesz maga is. 
Megszállottan edz, tréningezik, készülődik a bajnokságra. 
Embertelen aszkézis már ez. Lassan elszegényedik, kiürül, élete, 
— valósága — szűk odú-életté töpörödik. Gyanakszik az 
emberekre, munkatársaira, elveszíti barátait. Gyanakszik a 
„kékes városi vibrálásra" és mindenre, ami szerinte eltakarja a 
célt vagy késlelteti, kitéríti választott útjáról. A bajnokság 
mániája azonban nemcsak benne születik meg. Ilyenek munka-
társai is, a „segédraktárosok", a kiégett öregek, lecsúszott 
bajnokok, akiknek már nem jut más szerep, mint az, hogy aka-
dályozzák a tehetségek kibontakozását, gyűlöljék a könnyed 
teljesítményt. Mintha törvény lenne ebben a világban kiirtani 
minden érzést, örömet, szépséget. Nincs más út: mindenkit le 
kell győzni, a megtorlásra megtorlás jön, az emberek ebből a 
„malomból" aligha megválthatók. Bertha fiatal bajnoka azért 
tragikus ember, mert szükségszerűen magára marad, nem lehet 
igazán ember. Törvénye a versenyzésnek : kegyetlenül, kímélet-
lenül. Néha meginog, nem bírja elviselni a szeretetnélküli-
séget. Az emberek elfordulnak tőle. A „sikertelen" fiatalok 
közössége nem meleg közösség, szomorú, sivár összetartozásuk, 
a szeretkezés és az ital inkább gyengíti, mint erősíti az élet 
versenyében még makacsul kitartókat. 

A regényben ellentétbe kerül az élet és az eredmény, a szép 
élet és az eredményesség. A tehetséges ember nem ismeri ki 
magát környezetének törvényei között. Érthetetlen számára, 
hogy a sokat és jól dolgozók elmagányosodnak, hogy a sike-
rek tragikus bűnök, és a sport vég nélküli sziszifoszi készülő-
dés, tréning, mert mindig új ütéseket kell megtanulni, és mindig 
kegyetlenebbül kell ütni. A malom jár, kiállni nem lehet. Ezt 
a „környezetet", a kegyetlen valóságot a sportszellem „máni-
ája" teremtette meg. 

A mánia bénító és rögeszmés illúziója nemegyszer kiváltság-
nak, kiválasztottságnak tűnik. Voltaképpen gyógyító és élet-
mentő pszichózisról van szó, a beteges szituációk és ábrándok is 
lehetnek az életet megőrző illúziók. Ezek a regényfigurák 
döbbenetesen valóságosak, lelkiismeretet, szánalmat és zavart 



támasztanak maguk körül. Egyetlen életben hisznek, egyetlen 
természetes életforma, légkör számukra az „alkotói" tervez-
getés, próbálkozás. Egy érdekes és „mániákus" nemzedék 
önarcképét vázolja fel néhány történet-skiccben Zimre Péter 
(Napágyú, 1968.). Kamaszosan vonzó és megalapozatlan 
ambíciók töltik el ifjú hőseit, álmodoznak és várakoznak, a 
csodára, sikerre, elismerésre. Ú g y tűnik néha, mintha csak 
önmagukat próbálnák meg, tehetségük erejét és természetét, 
mintha csak azért lézengenének, mert nehezen tudják rászánni 
magukat a „közönséges" munkára, késleltetik a pillanatot, 
amikor be kell állaniuk a sorba, az egyforma rendbe, a szigo-
rúan szervezett felnőtt világba. Sajnálják a készülődés, kiala-
kulatlanság boldog rendetlenségét, kicsit önkínzó felelőtlen-
ségét, szabadságát. A valóság körülöttük képek, nők, felnőtt-
arcok, kis epizódok, hangulatok, „etűdök" kaleidoszkópja. 
Zimre érdekesen, ha nem is meggyőzően, s nem is elég tar-
talmasan variál egy régi témát. A probléma izgalmas, érdemes 
elgondolkozni rajta. A kérdést talán így fogalmazhatnánk meg: 
lehet-e szürkén élni, lemondani az értelmes életről, a legszebb 
teljesítményekről, az alkotómunkáról, ha már tudjuk, hogy 
miről mondunk le, ha már egyszer megízleltük a szabadság-
nak és az alkotói életformának az örömét? Valamikor ez a tár-
sadalmi különbségek bebörtönző élménye volt, Zimre most 
nemzedéki problémaként veti fel újra. Igaz, hogy a hosszú 
habozást, kételkedést, várakozást eldönti valami külső, erősebb 
kényszer, de ez a nem-személyes döntés természetesen okoz 
így földcsuszamlást, erkölcsi katasztrófát, keserű kiábrándult-
ságot. 

A 69-es Körkép novellái közül még Csurka István és Mészöly 
Miklós írása mutat egy-egy belső látomásból, hangulatból, 
egyéni „mániából" született, „idegen", érthetetlen, kicsinyes 
vagy csúf külvilágra. Csurka „játszó" fiatalemberei (Mi 
újság Pesten?) emlékeik és örömeik Pestjétől búcsúznak, 
nem engedik be játékukba azt a külvilágot, amely lót-fut közö-
nyösen és gyanakvón, durva és közönséges, amely érzésük 
szerint kizárta őket magából, hiszen nem érhették el életük 
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célját, az egyetemet. A búcsú és szökés próbája, a játék az elsza-
kadással csak arra jó, hogy ráébredjenek: magukban hordoz-
zák mindenüvé sorsukat, életüket, boldogságukat. Az „ország" 
— amiről Camus „hitehagyottja" és Kardos Ábrahám-
mítosza beszél — bennük van. Mészöly Oszer, macskával c. 
novellájában is durva, érdes, felsértő és jajgató a valóság. A 
kolozsvári ócskapiac emléke ez a lidércnyomásos környezet, 
„tárgyi" világ, amelyben minden ellenséges és üldöző, nyálas 
kosz, éhes, csont-bőr nyomorúság, depressziós fülledtség és 
sikoly, egy beszorult macska síró kínszenvedése. 

Avraham Bogatir hét napja (Magvető, 1968.), Kardos G. 
György regénye, meglepetés és siker volt. A „siker" még nem 
jelez egyúttal különleges értéket is, de jelez egyfajta közönség-
igényt, érdekes témát vagy sokakat érintő korszerűséget. Az 
elsőkönyves író jó kritikát kapott, dicsérték realista stílusát, 
merész témaválasztását, kritikus magatartását az érthető, de 
elfogadhatatlan elfogultságokkal szemben, a cionista naciona-
lizmussal és terrorizmussal szemben, — és nem érdemtelenül 
dicsérték. A nyugaton erősödő fasizmus, faji megkülönböz-
tetés, és az izraeli nacionalisták szélsőséges terrorakciói véresen 
aktuálissá tették a világszerte divatos, úgynevezett „zsidó-
regényeket", amelyek természetesen nem szűkíthetők le csak a 
tematikára. Kétségtelenül van ezekben a művekben valami 
közös; emlékeztető és elmélkedő könyvek általában, az elidege-
genedésről szólnak, az egyéniség felbomlásáról, egy idegen, 
ellenséges közeg agresszivitásáról. Önmegismerő, felmérő, 
erkölcsi normákat és új értékeket kereső regények. Minden 
művészetben csak az marad meg, ami általános emberi is, ami 
kitör az esetlegesből, a partikularizmusból. Ezt viszont csak 
úgy teheti, ha erős gyökereket ereszt, ha tartozik valahová, ha 
van légköre, sajátos tája, hétköznapja és ünnepe, ha van „élet-
stílusa". 

A mai amerikai zsidó-regény szinte azonos a világirodalom-
mal, témájában és színvonalában egyaránt. (Mailer, Bellow, 
Malamud.Wallant.) Általában a „kettősségek" jellemzik, egy 
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belső és egy külső valóság kettőssége, a személyiség és a tárgyak 
ellenséges szembenállása, a jelen és a múlt, ősi és óhazai emlékek 
és az idegen, , ,gój" környezet értetlen közönye, ellenséges 
idegensége ezzel a lélekben élő hazával, valósággal szemben. 
Ez a tragikus megosztottság tulajdonképpen valami egésznek, 
teljesnek, „totalitásnak" az őrzése, a lehetséges humanitás, a 
megőrzött humánum. Szinte erény, érték az érzelmektől 
kirabolt, nyüzsgő újvilágban az élhetetlenség, érzelmesség, 
,,idegenség"-érzés. N e m elvegyülni, protestálni, átformálni a 
valóságot a lélekben élő „ország" képére. Egyetemes élmény ez. 
(Camus: A száműzetés és az ország.) 

Kardos G. György tulajdonképpen ugyanennek az élmény-
nek keres színteret, és szerencsésen talál rá egy izgalmasan 
konkrét „realista" modellre. Minden hitelesnek és valóságos-
nak tűnik ebben a könyvben. Az író személyes tapasztalatok-
ból és emlékekből építkezik. Avraham Bogatir hét napja mégis 
inkább látomás, bibliai mítosz. Egy új világteremtés mito-
lógiájának bibliai „hét napjáról" szól, a kezdetektől a világ-
teremtés befejezéséig, a sötétségtől és pusztaságtól — amivel 
Avraham Bogatir regénye is kezdődik — Izrael közeli meg-
valósulásáig. A születés vajúdás, vér és szenny, Ádám meg-
születése után is harminchárom nemzedéken át tisztátalan volt 
az emberiség, amíg végül Ábrahám istene megnyilatkozott, 
vagyis megszületett Ábrahámban is az Isten. Kardos G. György 
regénye az Ábrahám-mítoszhoz kapcsolódik, hiszen az Atya 
teremti meg Izraelt, az Országot, ahogyan héberül kedves-
kedve becézik, Erec-et. A mitológia belejátszása a regénybe 
elrendelés, hivatás, küldetés, és nem példázat. Mintha szerepek 
végiggondolása és eljátszása nélkül nem is volna lehetséges 
semmiféle életforma. Céltudatos, „elkötelezett" élet, ezek 
nélkül a szerep-formák nélkül valóban elképzelhetetlen. A 
különc-kötetlenség formátlan és hagyománytalan. Meglephet, 
győzhet, de jövőtlen, mert alaktalan és utánozhatatlan. Tho-
mas Mann ironikusan, és az időtől megigézetten mereng el az 
Atya-mítoszon, az időrétegek elválaszthatatlanságán, a múlt 
jelenbe játszásán, a szerepek csodálatos ismétlődésén. A hit 
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összefügg az emberiség céljával, de a konkrét szerepek, mon-
dák összecserélhetők. Oly mindegy, hogy mi kivel történt meg, 
Ábrahámmal vagy Jákobbal, hogy Ábrahám Istent alakít, s 
Jákob Ábrahámot utánozza, a lényeges csak az, hogy ez mind 
megtörtént egyszer, s így kellett megtörténnie, hgy valakinek 
újra végre kell hajtania a bibliai tettet, ha bibliai következménye-
ket akar. A bibliai Atya nem mindenben tökéletes, sokszor 
kerül nevetséges, visszás helyzetekbe, Thomas Mann Jákobja 
olykor morgós, gyenge, szégyenlős öregember, akinek „Izra-
el"-melléknevéhez is, sántaságához, istennel vagy angyallal 
birkózásának legendájához is annyi kételkedő, elnéző családi 
gyanúsítgatás fűződik. Kardos Avrahamja is szerez magának 
megkülönböztető jelzőt, mint eddig minden ősatya. О a 
„hasisszívó", amivel néha csúfolja is szomszédja a csúnya, 
csámpás, elhízott Jichok (Jákob). A „hasisszívó" mellékneve 
Avraham egy kétes kalandjára utal, amelyről nem lehet tudni 
biztosan, életét fenyegette-e veszély, vagy csak homoszexuáli-
sok hálójába került. 

Avraham Bogatir tisztességes, tekintélyes „gazda", szigorú, 
már-már félelmetes családfő, de nem hibátlan ember. Házsár-
tossága, szitkozódása és önmegtartóztatása feleségével szemben 
(a bibliai Ábrahám hosszú évekig nem nézett Sárára!), békiilé-
keny-hízelkedő természete, semlegessége, türelme népe ellen-
ségeivel szemben, a kétes „bölcsesség", ami visszatartja őt az 
aktív harctól, sznob, gáláns udvarlása az orosz emigráns asszony 
körül, legalább annyira késlelteti Izrael felépítését, mint 
lehraméel bíró béketűrése, krisztusi megaláztatása-szenvedése, 
vagy a jemeni zsidók, a feketék öntelt elfogultsága. Bogatir is 
feláldozta fiát, s mentené a hozzá menekülő „fekete" Dávidot. 
A szeretet és áldozat azonban ugyanúgy elront mindent, mint 
a gyűlölet és előítélet. Dávid is, Avraham is jót akar, és egy-
mást buktatják le. Ez a két nemzedék, a még félig orosz, 
harkovi Bogatir és a jemeni fiú, Dávid nem menthetik meg 
egymást. Galileát az ott született fiatalok, az egészségesek, 
szabadosak, tiszteletlenek fogják felépíteni, akik jelképesen is a 
közelharcra készülnek. Avrahamnak nincs helye ebben a világ-
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ban többé, amit nem is képes megérteni. A hetedik napon meg-
pihen, nyugtalanul járja be életének színhelyeit, emlékezik, 
orosz szavak tódulnak fel benne, kocsija az utolsó útra viszi, 
szédítő hőségben búcsúzik addigi életétől, mindent pokolian 
nyomorúságosnak és félelmetesen „idegennek" lát. 

Kardos könyvében is mitikus formában jelentkezik az elide-
genedés. Több mint életérzés, unalom vagy undor. Talán 
Bellow találja meg a pontos kifejezést. Jiddis szót használ, trep-
vertereknek nevezi az el nem hangzott replikákat, gondolat-
ban elképzelt cselekedeteket, kigondolt jeleneteket, bonyodal-
makat, drámákat, az események és beavatkozások megannyi 
lehetséges variációját. Avraham Bogatir nagy drámai össze-
csapásait, még menekülését, „szökését" is csak elképzeli, gon-
dolatban éli meg. A valóság voltaképpen mindig is idegen volt 
a számára. „Irtózatosak a dolgok", a jelszavak, tőmondatok, 
a tettek. És végül, Kardos G. György több fejezetkezdésben 
utal a bibliai mítoszra. „Nincs semmi új a nap alatt. Ami volt 
egyszer, újra lesz." 

A formák hatalma. Távolító absztrakció. Az új prózakísérletek 
közül Hernádi Gyula írásai keltették a legtöbb vitát. A leg-
végletesebb formakereső, új látásmóddal, új elbeszélői techni-
kával kísérletezik, amivel érthető ellenérzést kelt írásaival 
szemben. Az olvasó mindig gyanakvó, különösen, ha tájéko-
zatlan, ha beavatatlan az írói szándékokba. A kritika általában 
ingerülten fogad minden homályosat, szokatlant, csakhogy 
az új is többé-kevésbé homályos, „érthetetlen". Hernádi nem 
könnyíti meg az értékelést és megértést, a meghökkentés és 
játék határterületein mozog, néha szikáran komor, majd fullasz-
tóan zsúfolt, inkább csak ingerel, mint hat. Megszoktuk, hogy 
az irodalom általában értelmünket, érzelmeinket vagy képzele-
tünket foglalkoztatja, nála nem lehet pontosan tudni, mit akar, 
talán maga sem döntötte még el, vagy elvontságokba, absz-
trakt formákba rejtőzik a konkrét megnevezés elől. Hernádi a 
vers metaforáihoz hasonlítja kép-analógiáit, formanyelvét, 
úgy hiszem, találóan. Töredékes gondolatokat, lírai érzelmeket 
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közöl, képekben, hangokban, látomásokban, részletformákban, 
ritmusban jelenik meg a mondanivaló, ami sokszor nem egyéb 
bizonytalan impressziónál. Hernádi nem elégszik meg a ver-
bális kifejezéssel, szégyenlősen vagy hitetlenül használja a 
szavakat. Nincsenek színes tájai, festői leírásai, felismerhető 
helyszínei vagy szituációi. N e m rajzol portrét, nem analizál 
jellemeket és cselekedeteket. Stílusa a filmnyelvhez hasonló. 
A szótlan, néma képeket faggatja, a valóságot, a világ érzéket-
len tárgyait, a kemény anyagot, amelyek József Attila verseiben 
nehezednek az emberre, és az ugyanilyen elemi, érzéketlen 
lélektani terheket, a ,,lágy determinizmusokat". Egyszer a 
„csendből és kiáltásból" alkot művet, máskor „száraz" és 
burjánzó geometriai vegetációból alakítja ki „mondatait". 
Egyenes és görbe vonalak, hullámok, görbületek, foltok, 
iszonyatos és felismerhetetlen idegen tárgyak, fenyegető és 
nyugtató dolgok, az utazás káosza és a hegyek rendje, rétegek 
hasábok, fárasztó hasonlóságok, árnyékok és keményedések, 
— ez a Száraz barokk (1968.) világa. Tudja, hogy a dolgok 
végül is „pontosak", megbízhatóak, definiálni szeretne, de 
erre már nem képes, mert az élmények, a képzelet igaza erő-
sebb. A képzelet pedig szétbontja a formákat, mindent elfer-
dít, a világ így „szemgyulladás", neuraszténiás fenyegetés, 
idegenség. Hernádi az érzéketlen, jellegtelen tárgyakkal, a 
formákkal harcol, szembenéz mindazzal — elvontan —, ami 
nem emberi, ami lelketlen, ami halálos. Álarcok mögé bújik, 
állatmaszkok közé menekül. Csak hasonlatokkal, analógiák-
kal tud beszélni, egyik ilyen „önmegfejtő" analógonja Franz 
Kafka. 

Hernádi törekvéseiről nem derül ki több a Sirokkóban 
sem (1969.). A lélektani jelzés nyíltabb, kimondottan is a 
fasizmusnak, mintegy társadalmi paranoia születésének a pél-
dázata a regény. A nyelv még különösebb, mint eddig. Her-
nádi ad kulcsot hozzá. Van valahol egy szekta, a „kvékerek" 
szektája, amelyben mindenki kitalált nyelven beszél a maga 
istenével. A paranoiás megőrülés, „meghalás" legfőbb oka, 
hogy a „szegény Lázár" senkit nem ért meg környezetéből, és 
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semmit sem ért meg abból, ami vele történik. Félelem szüle-
tik benne, fél a haláltól, védekezik állatias pánikban, de nincs 
menekvés, a körülötte szőtt háló széttéphetetlen, iszonyúan 
logikus, gyilkosan embertelen, szörnyűbb halállal hal, meg-
ölik Lázárban az embert . A Sirokkó formanyelve az egyre 
növekvő pánik „kitalált" beszéde: a sirokkó szele hangtalanul 
fúj, lefújja a dolgok és emberek értelmezhetőségének a lehető-
ségét. Csak a „pórusok és szemcsék" kinagyított tárgyai létez-
nek, „tehetetlen egyensúlyok" és „jósolhatatlan árnyalatok". 
A Sirokkó az érthetetlen körülmények veszélyeiről is szól, a 
magány hallucinációja és káprázata. 

Az individuum csapdái 

Mesék. A mai mesék abszurd parabolák. Az értelmetlen 
körülmények és eltorzult igazságok között kanyarog a modern 
mesehős útja. Ez az út tele van veszélyekkel, halálokkal, gro-
teszk kalandokkal, eseményekkel, amelyek a mesehőssel tör-
ténnek, amelyeket elemezhet, megismerhet, de amelyekkel 
szemben tehetetlen, tőle függetlenek, alig van érzelmi, lelki, 
tudatos, aktív kapcsolata velük. Intellektuális kaland, a szemlé-
lődő individuum idegenségének fikciója a mai abszurd mese. 
Ebben a műfajban két nagyon tehetséges jugoszláviai magyar 
író könyvét említenénk meg. Varga Zoltán novelláskötetét, a 
Várószobát (Fórum, Nov i Sad, 1968.), és Gion Sándor Kétéltűek 
a barlangban c. groteszk regényét (Symposion Könyvek, Nov i 
Sad, 1968.). Lehetséges-e a védekezés az abszurd valósággal 
szemben? Varga és Gion ezt a lehetőséget szeretnék felkutatni, 
kikísérletezni az abszurd mesterséges feltételei között. Az 
abszurdról sosem lehet tudni, hogy mi tulajdonképpen, jó 
vagy rossz, értelmes vagy értelmetlen. Egyetlen védekezés a 
lélektani védettség, a nyugalom, a bezárkózás, a játék, a pilla-
natok megélése, az időtöltés és lehetőség elfeledkezni a vára-
kozásról, érthetetlen helyzetekről. Lehet, hogy illúzió a „hegy-
mászás", s minden „eldorádó" csak agyrém, valószínű, hogy a 
földtől elszakadt vállalkozók illúzióik áldozatai lesznek, de 
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nem tehetnek másképp, a luxusbörtönből minden „köl tő" ki 
akar szabadulni. Varga parabolája az intellektuális lázadás, 
felelősség és menekülés szépségét csillogtatja meg, és a remény-
telenségről kénytelen vallani, az individuális elszakadás csap-
dáiról. Gion Sándor a „kétéltűség" paraboláját így magya-
rázza: „Az embernek bonyolult, ellenséges környezetben kell 
megküzdenie fennmaradásáért. Szaporítani kell hát a gondola-
tokat, mert a gondolatok megváltoztatják a tárgyak halmaz-
állapotát." Az Első Amatőr Hegymászók Egyesülete játszó 
fiatalemberek klubja, ahol csak haszontalan dolgokkal fog-
lalkozhatnak, mert „ma már csupán a haszontalan dolgok 
szilárdak". Az életben a közepes, ügyes embereké a jövő, a 
„gondolkodók" klubja pedig groteszk módon kizárja magát a 
jövőből. A mese végén, a becsületes kis Rahmanoviccsal 
együtt eltemették még a „haszontalan dolgokat" is. 

Sorsok. A gondolkodás csak személyes, individuálisan hite-
les lehet, akár a halál, a megtérés, hit, az élet és tudat változásai. 
Minden sorsnak van individuális motívuma, ez teszi valóságossá. 
1A modern irodalmak szinte görcsösen keresik ezt a különvaló-
ságot, a személyiség jegyeit, annál makacsabbul, minél reálisabb 
a társadalmiság és intézményesítettebb a közösség. Az élet örök 
példázatai között ismétlődik az egyéni és az általános, az Én es a 
Más különbségének élménye és problémája. Vannak korok és 
művek, amelyekben tudatosan elkerülik az intellektuális 
aggályoskodást, kérdezést, igénytelenségből, készületlenségből 
vagy páni félelemből. Sokáig azonban nem odázhatja el az iro-
dalom ezt a feladatot, és újra meg újra megpróbálkozik a 
kérdezéssel és a válaszadással. Kiválaszt, megkülönböztet, 
újrafogalmaz, árnyal, finomít. 

Mai irodalmunk „sorsélménye" érdekes intellektuális kép-
ződmény. Összefügg az etikai gondolkodással, a reménykedés-
sekkel, hitekkel és csalódásokkal, kiábrándulásokkal. Az 
intellektus mindent meg tud magyarázni, de ez az individuális 
lázadás az individuum csapdája, tehetetlen zárkája lett. A gon-
do at követelő, végig kell járni sajátos útját, ellenkező esetben 

4 Irodalomtörténet 
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kielégületlenséget és nyugtalanságot támaszt. A beismert 
kudarcot megbékült nyugalom, megtisztító és átformáló 
rezignáció követheti. A „sorsélmény" voltaképpen hivő, 
intellektuális példázat, amely azt sugallja, hogy a tévedéstől és 
bukástól soha sincs nagyon messze az igaz megtalálása és a 
győzelem, hogy a bűn, gyűlölködés legsötétebb mélységeiből 
is eljuthat az ember a jósághoz és szeretethez. Az etikai alter-
natívák mindenképpen „emberiek", s mert emberiek, nem 
lehetnek túl távol egymástól. 

Mészöly „megtérés"-pcldázatában az emberi Törvény bonyo-
lultságáról győzi meg önmagát és bennünket is. Az ember 
bízik a Törvényben, az etikai igazság létezésében, szabadságá-
ban. Jót akar, hisz, s ezért elfogult. Mindenki elindul egyszer a 
maga damaszkuszi útjára, hogy megbizonyosodjék, megtér-
jen, tehát megvakuljon, hogy jobban lásson. Minden élet erre 
az útra vezet, bárhol is gyökeresedett, bárhová kötődik. Saul 
sokáig nem tudta, hogy amikor a keresztényeket üldözi, a 
szeretetet akarja utolérni. A benne támadt hiány őt űzi nyug-
talanul, fanatikusan a galileaiak nyomán. Az Újtestamentum 
szövege szerint: „Saul, Saul, mit kergetsz te engem? Nehéz 
neked az ösztön ellen rugódoznod." Amikor győz, Saulus 
egyedül marad, körülveszi a „boldog és kétségbeejtő egysze-
rűség". A meditációnak egyelőre vége, az individuum meta-
morfózisának egy szakasza lezárult. Mészöly regényében egy 
különös táj és epikus forma születik. A lélekszíntér ótestamen-
tumi nappalok és éjszakák kábulata. Elviselhetetlen nap, 
forróság, fény, kövek, izzadság, por, álomtalan éjszakák hidege, 
vizeletszagú undora együtt „ment ik" meg Saulust. 

Az egyéni lét más antinómiáját elemzi Thurzó Gábor Egy 
ember vége (Magvető, 1968.) c. regényében. Minden ember 
meghatározott viszonyok között, kapcsolatokban él, erkölcsi 
elvek, életcélok vagy rögeszmék hálójában. A keresztényüldöző 
Saulus megtérése voltaképpen annak a felismerése, hogy szereti 
a keresztényeket, az üldöző nosztalgiája az üldözöttek iránt. 
Thurzó az áldozat és önzés összetéveszthető erkölcsi ellen-
tétéről elmélkedik egy elrendelt, illetve választott „sors-di-
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lemma" keretén belül. Apa és lánya kapcsolata erkölcsi és vér-
ségi kötelék. Csak a halál változtathat ezen a kapcsolaton. 
A kötelességek világa szigorú világ. Fárasztó és lázító. A túl-
ságosan követelő szeretetet felválthatja a gyűlölet, az állandó és 
céltalannak tűnő áldozatot a csábító, természetes önzés. Hie-
delmeink és rögeszméink eltorzítanak ugyan, rabságot jelente-
nek az ember számára, ugyanakkor meg is védenek. A bele-
törődés, a sors elviselése viszonylagos nyugalom is. Thurzó 
olyan szituációt választ, amelyben lehetetlen a helyes, „bűn-
telen" döntés, amiből nincs problémátlan kiút. Mások életétől 
függünk, s nem lehet eldönteni sohasem — írja a történet 
végén —, hogy mi fontosabb, a saját életünk vagy mások élete. 
Egy „ember végével" csak a hiány lesz nagyobb, az egyensúly 
borul fel, mások halálával semmi sem oldódik meg, senki nem 
szabadulhat. A szenvedések és a vigasztalások együtt alkotják 
az életet. Jolika addig volt boldog, amíg „áldozatot" hozott 
beteg apjáért, amíg független vénlányként álmodozhatott, 
reménykedhetett, sajnálhatta-bíztathatta önmagát. Egész élete 
ezekre a fekete-fehér kontrasztokra épült, néger lakója feketén 
csillogó bőr és az áldozati kakas fehér színe, a fürdővíz mósusz-
illata és apja véres-halálos hányadéka, önfeledt kacérkodása és a 
csalódásnak, beteljesülésnek ki nem tett rugalmas teste, apja 
halálával felborult az örömök és bánatok, vibráló helyzetek és 
reménykedések kínzó-szép egyensúlya. A bizonyosság Jolika 
számára is egyértelmű a halállal. 

Polgár András (Tolókocsi, Szépirodalmi, 1969.) egyszerűen, 
közvetlenül, együttérzéssel ábrázolja a bekeritettség élményét. 
Az erkölcsi kötöttségekben, szeretetben, áldozatvállalásban 
észreveszi a „kegyetlen", idegen mozzanatokat is. A köteles-
ségek világa sokszor nem elég vonzó, és nemegyszer ésszerűt-
len. Kialakulhatnak embertelen, terhes kapcsolatok, amelyek-
ben elpusztulhat a mosoly, szépség, az élet. Egymáshoz lán-
colt emberek sorsáról ír, amelyet csak a szánalom, kínos tapin-
tat, tehetetlenség és gyávaság tart össze. A „tolókocsi" abszurd 
„tragédia", bűn nélküli és katarzis nélküli szenvedés. Hőseit 
senki nem válthatja meg, a szerelem, barátság, érzelmi kapcsola-
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tok születése sem. A kötelékek ereje nagyobb. Az érzelmi von-
zalmakból nem lehet tartós, megváltó, új kapcsolat. A embert 
megbénítja közvetlen környezetének betegsége, szégyene. 

Az individuum csapdái mélyen gyökereznek az ösztönök 
szférájában. A primitív ember lelkivilágában és a kemény, 
durva környezetben is világosan polarizálódik az önző érdek és a 
mások érdeke közötti erkölcsi konfliktus. Sipkay Barna rága-
lom és előítélet ellentétét próbálja konfrontálni (Rágalom, 
1968.). Indulatokban, ösztönökben, a primér magatartásban, 
érdekekben igyekszik tetten érni ennek a konfliktusnak a tör-
vényeit. Kísérleti, kiélezett, feloldhatatlan szituációt teremt. 
Ha harcolni kell a boldogságért és az érvényesülésért, akkor a 
versengés, harc „természetes" ösztön, minden eszközt mozgó-
sít, felhasznál, lerombolja az erkölcsi gátakat. Sipkay „rágalma" 
nem eredeti bűn, hanem csak következménye egyfajta „szorí-
tottságnak". Az ember „pr imer" lényege leegyszerűsített 
normák és reflexek igézete alatt él, az egyensúlyozás nem lehet-
séges ilyen körülmények között, a lemondás „erkölcse" pedig 
nem látszik sem jogosnak, sem igazságosnak. A Rágalom kissé 
túlméretezett, extrém drámának hat, egy kis „móriczi" ero-
tikával, a sorsszerű szituáció azonban fontos témája. 

III. A MAI R E G É N Y TENDENCIÁJA 

A rétegirodalom varázsa, újdonsága szűnőben van. A szocio-
lógiai felfedezés láza és az „őszinteségi hullám" lecsillapult. 
A közvetlen tapasztalás és emlékezés áradása után mintha meg-
kezdődött volna az élmények általánosítása. A regény eposzi 
lélegzetű mű, gyorsan távolodik a partikuláristól, valami 
maradandót, általános emberit akar megfogalmazni. Az iro-
dalom újra „súlyosabb", felelősebb, komolyabb lett, keresi a 
maradandó, „ö rök" témákat, a nehéz vagy kényes kérdéseket, 
legfőképpen pedig az új, egyéni, csak a mi korunkra jellemző 
válaszokat. 

A konkrét megfigyelésekből, a közelre „nézésből", a réteg-
élményből, a családi, nemzedéki kultuszokból, hagyomá-



Egy év regénye 2»5 

nyokból a legsúlyosabb tanulság az, hogy vállalni kell az 
egyéni kötöttségeket, sorsokat, mert ez az élet valódi törvénye, 
és nem-vállalni úgyis lehetetlen volna. A hovatartozás válla-
lása azonban csak valami egyszerűre és lényegesre szorítkoz-
hat. Ez viszont valahol a mélyben az általános emberivel azo-
nos. A mai etikus irodalom igényesebb, mint a néhány évvel 
ezelőtti moralizáló szemléletű művészet. Nemcsak kiegészít, 
nem csupán eddig elhanyagolt szempontként veti fel az „erkölcsi 
oldalt", hanem az erkölcsi szándék és magatartás megoldatlan 
kérdéseihez nyúl. Csak a nehéz, lehetetlen helyzetek, etikai 
feladatok és döntések érdeklik, a lélektani gravitáció, a lelki 
terek zártsága. A regényírók többsége a középgenerációhoz 
tartozik. Itt-ott érintkezik már azzal a korral, amit Veres 
Péter a „szokratészi bölcsesség" életkorának nevez. Déry re-
ménykedik egy „ítélet" nélküli összegezésben és folytatásban, 
Illyés Gyula Kháron ladikjába rak be minden súlyos gondot, 
ahol természetesen már más a fajsúlyuk. A regény egyre inkább 
szembesít önmagunkkal és adottságaink, lehetőségeink hatá-
raival. 


