
MANIERISTÁK" 

A MAI M A G Y A R PRÓZA E G Y I K T E N D E N C I Á J Á R Ó L 

Az utolsó nyolc-tíz év magyar irodalmában egyre több 
olyan prózai mű jelent meg, amely — mutatis mutandis — 
bizonyos rokonságot árul el a XVI. és XVII. század forduló-
jának először a képzőművészetben, majd az irodalomtudo-
mányban is „manierizmus" -nak nevezett irányzatával. 

Az elnevezés az olasz „manierá"-ból származik: jelentése 
modor, stílus, mód, s a kifejezést egy-egy művész sajátos 
alkotásmódjára is alkalmazták. Megbomlott a virágzó rene-
szánsz harmóniája: a nemrég felfedezett arisztotelészi poétika 
mimézis (utánzás)-elméletétől nem egy elméletíró és művész 
visszakanyarodott a platóni ideatan esztétikai alkalmazásá-
hoz, vagyis az eszme tükrözésének individuális megvalósítá-
sához. Olyan nem-normatív művészetelméletet alakítottak 
ki, amely a „furor"-nak, azaz az ihletnek tulajdonítja a leg-
nagyobb szerepet, s az „ars", a mesterség előírt szabályainak 
ismerete és alkalmazása helyett a személyes „sapienziá"-t, 
a bölcsességet, az ismeretek és felismerések gazdagságát 
hangsúlyozza. 

A manieristák így védekeztek a fenyegetettség érzésével 
szemben: miután a kor gazdasági-politikai, vallásos és ter-
mészettudományos átalakulása megrendítette biztonságérze-
tüket, egyéni válaszokat kerestek az élet által felvetett kérdé-
sekre. A modern pénzgazdálkodás kibontakozásának követ-
kezményei, a heliocentrikus szemlélet térhódítása és a refor-
máció alaposan megváltoztatták azt a világot, amelyből már 
nem vezethetett út visszafelé, a középkor teocentrikus hie-
rarchiájába. Olyan nagyszerű művészek születtek, mint pl. 
Tasso, Giordano Bruno, Montaigne, Greco, Góngora, 
Cervantes, Shakespeare, John Donne — valamennyien egyéni 
módon igyekeztek szembenézni a felvetődött problémákkal, 
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s nagyon személyes életműveket hagytak hátra. Mégis, bár-
mennyire is az egyéni megoldásokra törekednek, van néhány 
általános jellegzetességük, így pl. az irodalomban a „concetto" 
(ötlet, idea) — elvre épülő képformálás, a látványperspektíva 
helyett az úgynevezett „belső perspektíva", vagyis a fontos-
ságot kiemelő belülről való térszemlélet, az „enigmá"-k 
(rejtvények) kedvelése, a labirintusszerű szerkesztés, s főként 
a festészetben a „figura serpentinatá"-nak nevezett kígyózó 
alakzat. 

A manierizmussal foglalkozó szakirodalom problémáit 
még címszavakban sem sorolhatjuk fel, de nem is ez a célunk. 
Inkább a fent felsorolt jegyek megfelelőit próbáljuk meg 
nyomon követni néhány — ugyancsak kiragadott — mai 
prózai alkotás kapcsán. Arra sem vállalkozhatunk, hogy akár 
a magyar elődöket, akár a mai világirodalmi rokonságokat 
feltárjuk — kérdésünk csupán az, mi az okuk ezeknek az 
egyre nagyobb mértékben tapasztalható jelenségeknek. 

A szélesebb értelemben vett olvasóközönség a hetvenes 
évek végétől kezdve,pontosabban az 1919-esTermelési-regény 
(kisssregény) megjelenésétől szembesült ezzel a problémával. 
Igaz, hogy Esterházy Péternek nem ez az első műve, de ez 
váltotta ki a „Querelle des Anciens et des Modernes", azaz 
a régiek és a modernek vitáját, amely természetesen még nem 
zárult le. Ahogy a XVII. századi Charles Perrault-nak sem 
volt könnyű dolga, amikor a klasszikus hagyományokkal 
szemben saját korának újfajta írói megközelítését vette védel-
mébe, az Esterházy-mű elfogadtatása, a Bevezetés a szép-
irodalomba-soTozat térhódítása sem megy egykönnyen. 

Miről van szó a Termelési-regényben? A valóság nyers-
anyaga egy számítástechnikai intézet belső élete, egy gyári 
futballcsapat és egy család mindennapjai. Valamennyiünk által 
ismert életszeletek, s nem nagyon valószínű, hogy az eddig 
kialakult irodalmi konvenciórendszerben sok újat lehetne 
mondani róluk. De belép az alkotó, s „a jelentés-átvitel meta-
forikus, illetve hasonlatelvű változataira építi fel művei vilá-
gát" (Kulcsár Szabó Ernő). Egyszerre kiderül, hogy minden 
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elmozdult: a hétköznapiság „mirabilé"-vé, csodálatossá vá-
lik, ahogy azt már a manierista elméletírók is követelték, s ez 
új aspektusok felvillantását teszi lehetővé. Häuser Arnold 
megfogalmazása szerint a manieristák „a múlt művészetét is 
történelmi erők termékének látják" — így épül bele a hetve-
nes évek magyar valóságába az irodalmi hagyomány a 
concetto-elv alkalmazása révén. így kerülhet sor arra, hogy 
az intézeti csatározások várostrommá, majd nagyúri vadá-
szattá váljanak, így szerepelhet Mikszáth és Goethe, a mester, 
valamint beszélgetéseinek hű feljegyzője, Johann Feter 
Eckermann. Az első rész még a régi típusú termelési regények 
szellemes szatírájának is felfogható, de ez csak az egyik olva-
sat. A második rész, amely Eckermann „feljegyzéseit" tartal-
mazza, a számokkal megjelölt helyeken állandóan belejátszik 
az első rész szövegébe, de önállóan is olvasható. Olyan iker-
regényről van szó, amely önmagát reflektálja, s mintegy a 
nyelvi megvalósítás létrejöttére utal: az ismétlés elve révén, 
ahogy a második rész nem egy megfogalmazása az elsőben 
más-más szövegösszefüggésbe kerül. Eckermann-Esterházy 
írja: 

„ . . . hányszor látom magamat (. . . ) csillogó-villogó tükörnek, [ki-
emelés T. M. ] melyről — elég egy rossz vagy egy jó (nem rossz) 
mozdulat és máris . . . " Ahogy egy másik helyen megállapítja, „min-
détig verzióról lehet csupán szó . . ." 

A nemrég megjelent A szív segédigéi-ben még az újság-
kritika is észrevette a manierista jelleget : az író anyja halálát 
mondja el, s miután leírta „— Vége — " , hozzáfűzi: „Mind-
ezt majd megírom még pontosabban is". Az első rész a halált 
és a temetést s a mindezt átélő fiút állítja előtérbe, majd a 
bibliai mondás szándékos eltolása után : „Zengő érc vagyok 
és pengő cimbalom! Rohadjon meg mindenki. Gyűlöllek" — 
sor kerül az anya megszólaltatására. A fiú mintegy belebújik 
anyja bőrébe: első személyben beszélteti, s még saját fia 
temetését is átéleti vele. így akar még közelebb kerülni hozzá, 
mintegy „belső perspektívára" váltva át. 
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„Leírom: temetéseden, fiam, megfontoltan kivárom, míg a sírásók 
szakszerű dombot púpoznak, aztán nehéz szívvel és groteszk eset-
lenséggel előre dőlök, mint a bohócok, arccal bele az agyagos sárba." 

A bohóc, a bolond Pierrot már előbb is megjelent a gyász-
keretbe foglalt oldalak alján levő „reflexiók"-ban — s ahogy 
a meggyalázott, „magatehetetlenül himbálózó Pierrot" csak 
élettelen báb, a haldokló anya is már majdnem az, amikor fia 
a kórházban kikíséri, s szenvedő tanúja a már alig működő, 
anyagi létével harcoló test megalázó küzdelmének. Szörnyű-
ségben Esterházy szövege nem marad el a manicristák 
„terribilitá"-jától, ahogy Michelangelo Utolsó ítéletének 
egyes részletei, Hieronymus Bosch képei vagy a sok manie-
rista hagyományt őrző Andreas Gryphiusnak a test felbomlá-
sát ábrázoló halál-versei mutatják. 

Az emberi érzések azonban összetettek, villódzóak, változ-
nak, s ezt Esterházy a szócsavarás kínálta asszociációs me-
zőny felhasználásával is érzékelteti. Visszaemlékezik arra, 
hogy a temetéskor a földkupacot egy mocskos, szakadozott 
szélű nejlonlepedőre hányták. A reflexiórészben ez áll: 

„Fólia [kiemelés T. M.] in excelsis Deo! Legyen ünnep. Ünnepen 
nem eleganciát értünk, nem valami módot, hanem méltóságot, tar-
tást, erkölcsi emelkedettséget, fényt és nem csillogást, aranyat és nem 
gazdagságot." 

Hogyan lehet egy ilyen megrendítő beszámolót elkezdeni 
és befejezni? Az Esterházy-mű kerete, „Az Atyának és a 
Fiúnak — ", a keresztvetés ősi formulája éppen töredékessé-
gében az élet folytonosságát, folyamatosságát is tételezi. 

A nyelvvel történő bátor kísérletezés — a meglepő képek, 
oxymoronok, ellipszisek, hiperbolák és szócsavarások nem 
idegenek a manierizmustól, sőt: elég itt Shakespeare nyelvére 
vagy a spanyol Góngorára utalnunk, hogy ezt a csapongó, 
de elég nehezen követhető irányt felidézzük. Szövevényes 
képgazdagsága talán a Concordia discors-szal, a különböző-
ségek egységével magyarázható : a költők törekedtek az át-
tekinthetetetlenné vált világ megértésére, a kapcsolatok hely-



470 Esszé 

reállítására, bár ez természetesen csak a művészi illúzió szint-
jén sikerülhetett nekik. 

Esterházy fenti művében ezt a manierista vonást interiori-
zálja : a gyász összetettségét, a hátramaradott fiú belső vilá-
gának mozgását érzékelteti vele — ami még játék volt a 
Termelési-regényben („kisssregény" — „csolkos regény"), 
itt már valódi funkciót kapott. 

A megfogalmazás mindig probléma volt, de a mai írók 
elődeiknél talán tudatosabban látják a nyelv csapdáit. 
A szóval folytatott küzdelem, a stílusfordulat önélete a té-
nyek felett nemcsak megnehezíti az írást, hanem el is torzít-
hatja a valóságot. Nádas Péter Élveboncolás című novellája 
a leírás kísértéseiről szól. Egy modellt mutat be egészen addig, 
amíg a festő beállítja. Az egyszerűnek tűnő állításokat sorra-
rendre maga cáfolja meg. 

„Kilép a szoknyájából, átbújik a blúzán, leveti melltartóját, lehúzza 
bugyiját". Kiderül viszont, hogy „ A modell nem szoknyában és 
blúzban volt, hanem ujjatlan nyári ruhában. Stiláris okokból vál-
toztattam a valóságon. Úgy gondoltam, hogy a kilép, átbújik, leveti, 
lehúzza állltmányokkal — a cselekvés azonosságaira és különbségeire 
utaló ritmust kölcsönözhetek a mondatnak." 

Az író végül kimondja azt, amit nem egy pályatársa átélt, 
sőt talán egész nemzedékének tapasztalata : 

„ A tények sokértelműsége elkerülhetetlen, ha leromboljuk idomított 
képeinket, szabott pályára állított gondolatainkat, ha tisztázni igyek-
szünk az eltorzított, a torzító és a torzítás viszonyát". 

Nádas a színpadhoz fordul, hogy az írói verbalizmust a 
színész, rendező és zeneszerző munkájával korrigálja. A Ta-
karítás című darabjának győri próbanaplójában erről így 
beszél : 

„ . . . a színész teste legyen domináns a színpadon ( . . . ) Én a nyelv 
zeneiségére próbáltam hagyatkozni. Olyan szubtilis nyelvi közeget 
teremteni, amelyben a színész arra kényszerül, hogy egész testével, 
testének belső összefüggéseivel beszéljen". 
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A Találkozást már teljesen zenedrámának képzeli el, s hivat-
kozik a barokk — inkább azt mondanánk, a manierista — 
operára. Monteverdi Orpheója (1607) például a manierizmus 
zenei vívmányait használja fel: főként a „ricercare" néven 
ismert zenei kombinációs eljárás a jellemzője, ami zenei 
gondolatok laza egymás mellé illesztését jelenti — a több 
szólam által kidolgozott motívum azonban még a tetőpont 
elérése, a teljes kimunkálás előtt egy másiknak adja át a 
helyét. A manierista zene a szónak is nagyobb szerepet jutta-
tott a későbbi barokknál: ekkor alakult ki a szóló és a recita-
tivo. Ilyesfajta elképzelések lebeghettek Nádas előtt is. 

A legnehezebben előadható s a szerző elképzeléseit a végle-
tekig feszítő darab a Temetés. A lecsupaszított színpadon a 
Színész és a Színésznő az emberi kapcsolatok alakulását már 
minden konkrétumtól megfosztva „játssza el". Minden el-
mozdul, azonnal megváltozik, az emberszerep megfoghatat-
lan, minden csak közelítés, a végső szót nem lehet kimondani 
— de hát mi is az? Valami bizonytalanság mindig marad, s 
az „igazság pillanata" még a koporsóban sem következhet be, 
hiszen a szerzői utasítás szerint „a színész kinéz, mintha vala-
mit várna még, egészen kihajol a koporsóból". 

A bizonytalanság a manieristák színpadán is ott vibrált 
— a kétértelműség, a kétkedés a világ bizonytalanságát, ért-
hetetlenségét tükrözte. Shakespeare-t leszámítva a kor szín-
háza még mindezt kívülre helyezte — az olaszok a tengelye 
körül forgatható, három oldalán vászonnal bevont hasáb 
segítségével nemcsak a színpadi mélységet változtathatták 
meg, hanem a csodás átalakulásokat is bemutatták. 

Nádas színpada már nem ilyen. Az emberi relációknak kell 
meglepetést okozniuk ; nem is meglepetésről, inkább rádöbbe-
nésről beszélhetnénk. Mindennek ellenére ez a színház még 
átalakulásában is őrzi azt a kalandot, amely ott indult a 
manieristáknál — de itt már minden interiorizálódott. 

Ezt szolgálja az a „belső perspektíva" is, amelyre Beremé-
nyi Géza Legendáriuma, ad több példát. A Budapest című 
írásban pl. az első személyes elbeszélő térben és időben egy-
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aránt váltja a nézőpontot: hol a Budapestet nagyvárossá 
átalakító városatyákat, hol családjának egyik vagy másik 
csoportját mutatja be a családi történet más és más idejében. 
Úgy emel ki és súlypontoz, mint Tintoretto vagy Greco, akik 
a reneszánsz perspektívatörvényeinek kidolgozása után is 
azt mutatják nagyobbnak, amit fontosnak tartanak, nem 
pedig azt, aminek a látvány alapján annak kellene lennie. 

A perspektívaváltás humorforrás is lehet. A komikumot 
és a szatírát már nagyon régóta ismerték, de a humort a 
manierizmus fedezte fel. Az az elnéző türelem, amellyel Cer-
vantes Don Quijotét ábrázolja, ebben gyökerezik, s talán 
éppen ez az oka, hogy a búsképű lovag olyan talányos alakja 
maradt az irodalomnak. 

Bereményi idézett kötetében a humor eklatáns példája az 
Apám apja mindörökre eltávozik közülünk. A halott nagyapa 
szemszögéből ismerjük meg az eseményeket : előbb Ida húgá-
nak temetését, majd saját halálát meséli el, s megszólaltatásá-
nak éppen úgy funkcionális a szerepe, mint Hamlet apja fel-
léptetésének. Temetésről, halálról van szó — de hogyan lehet 
ezt belülről ábrázolni? A halott már felülkerekedhetik a min-
dennapos emberi kapcsolatok kisszerűségén, s saját haldok-
lását is kellő távlatból, a valóság feltárásának igényével mond-
hatja el. Egykedvűen számol be saját nem teljesen feddhetet-
len életéről — sem a jót, sem a rosszat nem becsüli túl. Elide-
genedve a jelenségektől mosolyogva reagál az élet ellent-
mondásosságára. így aztán az a szituáció, amely A szív segéd-
igéiben olyan iszonyatos volt, az, ahogy az író a haldokló 
anya segítségére sietett testi szükségletében, itt humorossá 
szelídül a megváltoztatott nézőpont miatt. 

A manierizmus korát jól ismerő Márton László a fantasz-
tikum és a bizarr kedvelését tanulta meg tőle. Nagy-budapesti 
Rém-üldözés címen közreadott elbeszélései helyenként Hiero-
nymus Bosch invenciózus képi világára emlékeztetnek. Az át-
tetsző Albino belsejéből meg lehet jósolni az időjárás válto-
zásait, Dallamszellentők és szörnyetegek tűnnek fel — s még 
tovább is lehetne folytatni a groteszk-abszurd ötleteket. 
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Ésvagy című prózájában az író megkísérli az emberi bőr, 
illetve arc feltérképezését. Az objektív leírást azonban az 
emlékfoszlányok, asszociációs láncok gátolják. „ . . . viszont 
az arcon elképzelhető néhány bokor, téglarakások, egy-két 
konzervdoboz, és egy drótkötélpálya sincsen kizárva, de 
mindez esetleges . . . " — az író eljárása emlékeztet a l l . Rudolf 
udvarában élő festő, Giuseppe Arcimboldi ötletére, aki élet-
telen tárgyakból, pl. gyümölcsökből, könyvekből, Antropo-
morf táján pedig útból, erdőből, házból, lépcsőből próbál 
meg emberi arcot kialakítani. Márton arra a következtetésre 
jut , hogy csak akkor lesz meg bennünk a feladathoz szüksé-
ges „közöny és kegyetlenség", ha megfigyelésünk önismeretté 
válik. Éppen úgy küszködik a leírás nehézségeivel, mint 
Nádas, de a megközelítést nem a nyelvi formák, hanem az 
asszociációk felől kísérli meg. 

A labirintus mint a görög mitológia témája és mint szer-
kesztési elv egyaránt izgatta a manieristákat : a mai magyar 
prózában is feltűnik. Legkörülményesebb felhasználását 
ugyancsak Mártonnál láthatjuk. A tornác című elbeszélésé-
ben a labirintusszerkezet a manierista enigmával kapcsolódik 
össze. Az alcím Útirajz Albert főhercegről, s annak a Laka-
tondy Jánosnak az írása, akit az író egy ismeretlennel való 
futó találkozás alapján dolgozott ki. Az elbeszélő ezután állí-
tólag útra kel, de utazása s a vonat veszteglése közben át-
élteket meg-megszakítja a Habsburg főhercegről Lakatondy 
által írt, stílusparódiaként olvasandó beszámoló. Az utazás 
viszont a szerző szerint Albert főherceg agyában játszódik le, 
de természetesen a Lakatondyt kitaláló Mártonéban is, aki 
Albert agyát is maga alkotta meg azokkal az eseményekkel, 
amelyek a hatvanas-hetvenes évek fordulójának jeans-prózá-
ját idézik. Bonyolult, szinte áttekinthetetlen labirintusban 
járunk, amely ironikus öntükrözéssel beszél az alkotás létre-
jöttéről. 

Nem kevésbé enigmatikus Márton újabb könyve, a Mene-
dék sem. Hármas tagoltsága, a Napló, Beszámoló, Leírás 
viszonya is megfejtésre vár: a Beszámoló a Theophrastusnak 
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nevezett szemüvegé, a Napló a főhősé, aki saját szívébe mene-
kül s ott a legkülönfélébb, egymástól nagyon különböző figu-
rákkal találkozik, akik formájukat változtatva, összenőve fé-
lelmetes magánmitológiája szereplőiként bizonytalanná teszik 
ezt a belső teret is. Olvasmányélmények és a mindennapi élet 
foszlányai egyaránt belejátszanak a szívtérben zajló esemé-
nyekbe. A „beszély" labirintusát az olvasónak kell megfejtenie. 

Márton László kétségtelenül emberlétünkről, a valóság 
tudatunkban tükröződő megértéséről, illetve a megértés 
kísérletéről akar vallani, de még nem jutott el odáig, hogy a 
könyvélmények teljesen áthassák a megélt valóságot, azaz 
írói világát még nem érezzük elég autentikusnak. Esterházy 
A szív segédigéiben, illetve Nádas idézett drámáiban igazabb-
nak érezzük az elmondottakat, a küzdelmet a végső dolgok 
kifejezésére, a küszködést az „idea", a homályosan érzett 
igazság kimondására. Márton rendkívüli tehetség, s bizonyá-
ra ő is el fog jutni oda, hogy a kulturális élmények kuriózum-
ból valódi önkifejezéssé tisztuljanak le. Ő a legfiatalabb a 
harmincas-negyvenes éveikben járó, a középnemzedék ifjabb 
részéhez tartozó fenti alkotók között: még nincs harminc 
sem. „Mindenki kényszerben utazik" — írja. Számára a 
kényszer az emberi létezést s a művészi alkotást megostromló 
kérdések újabb és újabb felvetését jelenti; az írói technikák 
kitaposott útja helyett a kétségtelenül ötletgazdag, de néha 
nehezen követhető stilizáció eszközeivel él. 

A stilizáció néha a látszatszerkesztetlenség formáját 
ölti magára. Temesi Ferenc a Por címen megjelent betűren-
des lexikonregényében egy-egy életszeletet mutat be, de 
ahogy egyes címszók végén utal egy másikra, ugyanaz a 
bonyolult erőtér bontakozik ki, mint a Termelési-regényben 
vagy Krasznahorkai László Sátántangójában, ahol a regény 
eleje és vége azonos, s így hoz létre egy olyasfajta művészi 
lebegtetést, amely az értelmezés számára többféle olvasatot is 
kínál. így valósul meg a manierista festészet figura serpentina-
tá-ja, azaz kígyózó vonala, hogy a Sátántangóban aztán a kí-
gyó mintegy saját farkába harapva zárja le az elmondottakat. 
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Arra törekedtünk, hogy megmutassuk a hetvenes-nyolc-
vanas évek magyar prózairodalmában azokat a vonásokat, 
amelyek a manierizmus bonyolult, intellektuális művészetével 
állnak rokonságban. Olyan írói eljárásmódokról van szó, 
amelyek tudatosan a folyamatokba engednek betekintést — 
akár az emberi kapcsolatokban beálló változásokról, akár 
az alkotói munka nehézségeiről van szó. A hagyományos 
realizmus természetesen nem merült ki — hiszen ez nem is 
lehetséges, amíg egyáltalán létezik művészet, de az is jól 
megfigyelhető, hogy mint minden, ami életképes, ez is sokat 
változott a XIX. század óta. Világszerte megnőtt az érdeklő-
dés a történés mikéntje iránt: erről talán egyetlen végletes 
példa is meggyőzhet a realista ábrázolási módszereket követő 
és a legszélesebb közönséggel számoló kommerszirodalom 
és -film területéről. Jellemző ugyanis, hogy a detektívregé-
nyek nagy része ma nem a „ki tette" típushoz tartozik, hanem 
a detektív feltáró munkáját mutatja be, nemegyszer úgy, 
hogy tudjuk, ki a tettes, mégis izgatottan követjük a bűnösség 
beigazolódásának folyamatát. Korunkban nemcsak az ese-
mények gyorsultak fel — elég arra gondolnunk, milyen mély-
reható változásokat élhettünk meg egy emberöltő alatt —, 
hanem a telekommunikáció jóvoltából az egyszerű ember is 
jobban beletekinthet az események menetébe — újságolvasó-
ként és tévénézőként a világ dolgairól többet tudhat meg, 
mint az előtte járt nemzedékek. A vietnami háború elleni 
világméretű tiltakozásban igen nagy szerep jutott a televízió-
nak is, amely napról napra beavatta a közönséget az Ázsiában 
zajló eseményekbe. Talán még soha nem volt ennyire igaz, 
mint ma, hogy „Tempora mutantur et nos mutamur in illis" 
— változnak az idők, s mi is velük együtt. A gyors és minden-
re kiterjedő változás — gazdaságban, politikában, tudomány-
ban, életmódban — évszázadunk utolsó harmadának talán a 
legalapvetőbb élménye. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy járható út-e mai magyar 
irodalmunkban a modern „manieristáké" ? Nem olyan 
zsákutcáról, hamarosan kifulladó divatjelenségről van-e szó, 
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amellyel nem érdemes komolyabban foglalkozni? Sok olvasó 
visszariad attól a kétségtelen erőfeszítéstől, amelyet nem egy 
ilyen mű befogadása jelent, mégsem hisszük, hogy ez a he-
lyes magatartás. Vitathatatlan, hogy a fent említett müvek 
értéke sem azonos — vannak köztük jelentős alkotások és 
érdekes, de még kiforratlan próbálkozások is. Mindegyik 
törekszik azonban, hogy József Attila szavával éljünk, a 
„valódi" mögött (vagy helyett) az „igaz" megmutatására, 
manierista terminológiával az „idea" felcsillantására. Ez az 
„igaz" természetesen változhat — és sokszor meg kell eléged-
nünk a puszta kérdés felvetésével, de ez sem kevés . . . 

„Manieristáink" a magyar prózairodalomban eddig meg-
lehetősen ritka filozófiai kérdésfeltevésre vállalkoznak: mi az 
ember, hogyan él és eszmél az őt körülvevő világban. A lét-
értelmezéssel megküzdő írónak azért sem könnyű a dolga ami 
irodalmunkban, mert ahogy a társadalmi elkötelezettséget 
vállaló legnagyobbak egyike, Illyés Gyula írta, sajátos körül-
ményeink következtében az író a publicisztika feladatát is 
magára vállalta, pl. vízügyi kérdésekben is hallatta a szavát. 
Igaz, nincs irodalom társadalmi elkötelezettség nélkül, de a 
valóság megközelítésének félig írói, félig újságírói módszere 
nem használ az ember helyzetét s az emberlét problémáit fel-
táró művészetnek. Ne feledjük, hogy Szentkuthy Miklós a 
harmincas években milyen értetlenséggel találta szemben 
magát: még a magyar irodalomtól idegen jelenségnek is 
minősítették a szenzuális és az absztrakt kettősségében az 
ember létét és lényét kutató írásmódját. Ma már senki sem 
vitatja, hogy jelentős helyet foglal el a magyar irodalomban. 

A manieristák általában szomorú emberek voltak, mai 
„manieristáink" viszont nem azok. Inkább elfogulatlanok. 
Illuziótlanul próbálnak szembenézni a korral, a külső világgal 
és saját magukkal. Megküzdenek a válaszért, sőt már magáért 
a kérdésért is — s erre gyakran csak bonyolult formákban 
képesek. De gondoljuk csak meg : az ember akkor keres új uta-
kat, ha kiderül, hogy számára a régi már járhatatlan . . . 

T. TEDESCHI MÁRIA 


