
A Vigilia beszélgetése

Márton Lászlóval

- Harminckét évesen meglepóen sokrétű ésváltozatos az irodalmi teve1cenységed. Két
dráma-, három próza-, egyesszékötetet és számtalan fordttást mondhatsz magadénak. A
legutolsó köteted egydrámaátirat, a Carmen, amely Mérimée navellájából készült. Hal
latlan kihívás, hiszen nemcsak az operával, hanem anagysikerű Carmen filmmel kell
fölvenned a versenyt. A darabot bemutatták. Kezdjük talán a szinhdzi tapasztalataiddal.
Milyen volt ez az előadás, és milyenek voltak a másik drálnakötetb61 szintén bemutatott
két drámával kapcsolaioe színházi tapasztalataid?

- Amikor a Carment bemutatták Szolnokon, akkor már körülbelül tudtam,
hogyan hangzik egy leírt mondat a színpadon. A színműveket, főleg akkor,
amikor előadás lesz belőlük, nem tartom irodalomnak. Merem azt mondani: a
Carmen Szolnokon össze volt tákolva a színpad számára, mert akkor a színház
nakerre a darabra szüksége volt, Szikora János meg akarta rendezni. Az előadás

létrejötte során a szöveg igazodott a színpadi követelményekhez, az egyes for
dulatok így jöttek ki. Folyamatos, szerves munka volt.

- Véleményed szerint általában így működik a szinhdz? Az írónak alkatrész-szerepet
kell betölteni?

- Ezt színháza, színházi kultúrája válogatja. A magyar színháznak valami
szörnyü középszerűséggelkell megküzdenie, hogy érvényes előadás jöjjön létre.
Érvényes előadáson azt értem, hogy ízlésbeli autonómia jelenik meg a színpa
don. Dramaturgiailag is akkor működík egy darab, ha minden a helyén van,
látványként is, játékként is, gesztusokban is, dialógusokban is. Ugy gondolom,
vagy tudatosan előadhatatlan darabokat ír valaki, és tudatosan nem törődik

azzal, hogy azt előadják-e vagy sem. Ekkor tragikus drámaírói életművek jön
nek létre. Két ilyen nagy életművet tudok. Legszembetűnőbb,ami Weöres dra
maturgiájával történt: ha megpróbálták egy-egy darabját bemutatni, az többé
kevésbé kudarccal végződött; a másik Füst Milán, akit újabban lehet már játsza
ni, de drámaírói életművéneka recepciója mindmáig nem történt meg. A másik
lehetőség, hogy ki kell szolgálni a színházat, tudván, hogy ez nem jelentheti a
középszerűség kiszolgálását. Ebben az esetben le kell mondani arról, hogya
színmű irodalom legyen. Szövegként lehet irodalom is, de ez már csak ráadás.
En ezt az utat tartom járhatónak. Elképzelhető, hogy életem későbbi szakasza
iban másképpen fogom gondolni.

- Végül is a szöveg, amit kinyomtattál, tükrözi az előadott változatot?
- Nagyon jelentéktelen eltérésekkel ugyanaz, ami ott elhangzott a színpa-

don.
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- Az elszánásod, hogy e1eted jelenlegi smkasza'ban alapleosztást elfogatkJd, annak
köszönhetó, hogy olyan értéknek tartod ezt a legjobb értelemben vett polgári színházat,
amelye! nem szabad hagyni kimúlni?

- Ugy érzem, hogy átélhetetlenné vált az élet egészében véve, és a színház
ban találtam meg azt a részt, ami az életben mégiscsak életszerűen működík,

öss~ hazugságával és hamisságával együtt.

- Az elóbb említetted a Weöres-féle dramaturgiát. Van egy darabod, az Achilles,
ami, úgy tudom, nem került szinpadra. Ez sok mindent hordoz maga'ban a dramaturgia
szabályait szánde1rosan felrúgó akaratodból. Nem az a fajta darab, amellyelleállnál al
kudozni egy színház adottságaival.

- Ez fel sem merült. De nem érzem lényeges különbségnek, hogy gondol
tam-e előadásra is. Saját bensómön érzem a különbséget, az agyamnak egész
más rekeszei múködtek, amikor azokat a korai dolgokat írtam, mások a kései
eknél.

- 'lA föld fog sarkából kidólni" s efféle, Internacionálé-töredékek vannak beépítve az
Achilles-darabba. A .kammunizmusnak" miért éppen ez a klasszikusan harcias aspek
tusa ragadott meg?

- Nyilván azért, mert amikor felnövekedtem, rám ezek voltak a legnagyobb
hatással. Aki a 60-as évek légüres terében nőtt fel Budapest belvárosának pere
mén, annak nem volt esélye arra, hogy megismerje önmagát és megismerje a
körülötte levő világot. Nem tudhatta, hogy néhány évvel ezelőtt mik zajlottak
azokon az utcákon, nem tudta, hogya házak falán mitől vannak golyónyomok.

- Géppisztoly nem lógott az iskola falán? Mert az István gimnáziumban a recski
ta'bor volt parancsnoka voltaz igazgató, aki szervezett ge'ppisztoly-ismereti szakkört.

- Az nem volt, de légpuskával célba lőttünk emberi figurákra, mondván,
ezek fasiszták. A fejét vagy a szívét kellett eltalálni. Konspirálni kellett, voltak
versenyek, titkos találkák, robbanóanyagokat kellett átadni, postaládába kellett
bedobni titkos üzeneteket.

- Melyik gimnáziumba jártál?
- A Radnótiba. A legfontosabb élmény, amiben azokban az években részem

volt, a légüres tér. Sermnit nem lehet kezdeni, nem lehet végigvinni, minden
hazugsággal van átitatva. Az volt az érzésem, minden véget ért, és csak úgy
megszokásból és unalomból folytatódik. Olvastam egyszer egy békakísérletről:

elkülönítettek egy edényben két békát, a vízoszlopot kétfelé osztva. Fokozatosan
emelték az edényben a nyomást. Az a béka, amelyik levegőt vehetett, rögtön
elpusztult, mihelyt a nyomást visszaváltoztatták, ezzel szemben az, amelyik lent
fuldoklott és nem tudott,levegőt venni, kibírta, mert a nagyobb nyomású vízhez
tudott alkalmazkodni. Ugy képzeltem, hogy nem olyan fontos levegőt venni,
abba az ember vagy belepusztul, vagy túléli, a végeredmény egyre megy. Egé
szen pontosan nem tudtam, mit akarok, ez ösztön volt.

- Volt olyan tanarod. akivel meg tudtad osztani akárcsak egy részét probIémáidnak?
- Akadtak, de ez nem változtatott a lényegen, mert éppen irányt mutatni

nem tudtak. Volt egy matematikatanárom - állítólag már meghalt -; nem volt
igazán okos ember, azt hiszem, de nagyon jó prédikáló barát lett volna belőle a
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középkorban. Nagyon eros hangja volt, és nagyon erős személyisége. Sok pri
mitív vonással, de ez a Primitívség nem érzéketlenség volt, hanem inkább va
~i nyers szellemi erö, Volt benne valami iránytalan, alaktalan, erjedő lázadás.
a maga sem tudta, mi ellen, mert neki meggyőződésevolt, hogy a szocializmus
a legjobb dolog a maga eszményi formájában. Természetesen abban a formában,
ahogy fennáll, az undorító, korrupt és hazug dolog, és ezt nem győzte hangoz
tatni. Ezenkívül mindenrőlbeszélt, jól megtanította a matematikát. Volt egy má
sik tanárom, aki angolra tanított, ő neveket említett. Ó mondta nekem, hogy
Hrabalt és Páralt kell olvasni, tőle hallottam először Márai nevét. De ami a
korszak romlottságát illeti, ez ellen való dühöt nem éreztem benne.

- Kortárs írOK segítettek ebben? Vagy akkor még nem olvastad 6ket?
- ge olvastam. MindenekelőttMészöly Miklós műveit már 16 éves korom-

ban. a volt az első, akiben nagyon határozottan éreztem az impulzust már
akkor. Azután egészen furcsa dolgokba kapaszkodtam. Például a Lukács-tanít
ványok voltak segítségemre, Heller Agnes mindenekelőtt,annak ellenére, hogy
ma már az ő akkori eszméitől meglehetősen távol érzem magam. A kezemben
volt Petri 1974-es kötete, a Körülírt zuhanás, abban éreztem először az intellektuális
nyerseség erejét. A legnagyobb nyereségnek azt érzem, hogy 18-19éves koromban
kífejlödött a minóségérzékem, s valahogy meg tudtam különböztetni a jó monda
tokat a rosszaktól, a korrumpálatlan szöveget a hazugsággal enyhén fertózöttól.

- Ebb61 az is következik, hogy egyértelmű volt a bölcsészkar választása? Mi lett
volna az alternatíva?

- Nem egészen, de néhány számomra fontossá vált szerzö, köztük Thomas
Mann, valamint a kimondás és megértés bűvölete besodort a bölcsészkarra.

- Milyen volt a bölcsészkar akkor?
- Ha egy szóval kell válaszo1nom: petyhüdt. Legtöbbet ígért a szociológia

szak, amely akkor, 1978-ban indult újra nappali tagozaton. Ezt több barátommal
együtt fölvettem. Voltak a társadalmi cselekvést illetően ambícióink, és úgy lát
szott, hogy a szodológia ezekhez amolyan ugródeszka lehet. Aztán kiderült,
hogy diszcipIínaként nem egységes, és egyáltalán, nincs tisztázva, hogy mire
megy ki az egész. Hozzájárult ehhez az 1981 végi nagy kiábrándulás. En akkor
már nagyjából csak írni akartam. A látásom függetlenségét akartam megőrizni

vagy inkább kivívni.

- Segített ebben a filológÚl?
- Emigráltam a német barokkba. Ez is egy tapasztalat, hogy egy évszázad-

ban vagy egy korszakban így el lehet mélyedni. Ugy gondoltam, valami eszté
tikai ellenállásban fogok részt venni, ami nagyjából azt jelenti, hogy a kifejezés
és a megmutatás, a kimondás és a megmutatkozás igazságát és hitelességét
próbálom elérni. Ehhez a filológia részint precedensekkel szolgált, részint pedig
egyfajta esztétikai hátteret adott, ami a stílustalanság közepette nagyon erosen
hatott. Sajnos a német tanszék eróziója már akkor igen előrehaladottvolt.

- Hogy jutottál elaz első kötetig, a Nagy-budapesti Rém-üldözésig?
- A hetvenes évek végétől kezdve elég sok novellát írtam. Talán szerencse,

hogy néhány évig nem tudtam publikálni. Ha ez tovább tartott volna, ártott
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volna, de 4-5 évig jó volt. Ezalatt eldönthettem, tényleg komolyan gondolom-e,
amit gondolok, hajlandó vagyok-e légüres térben is tovább csinálni,vagy ez ötlet
és játék, ami kellő visszhang és tér hiányában abbahagyandó. Mikor már elég
sok novellárn volt, és ezeket egyértelrnúen jónak tartották néhányan, akiknek a
véleménye fontos volt nekem (például Balassa Péter vagy Margócsy István) 
valaki mondta, hogy indul a JAK füzet-sorozat, ahol fiatal szerzők novellái je
lennek meg, gyorsan szedjek össze egy kötetre valót és vigyem el Komishoz,
aki akkor benne volt a szerkesztőbizottságban, Ez 1982 tavaszán volt. Aztán
ősszel a JAK füzetek szerkesztoöizottsága, ahonnan Komis közben kivált, en
gem kirúgott. Kulcsár Szabó Ernő mondta, hogy ezekkel az írásokkal nem lehet
mit kezdeni.

- Mi volt a kifogása?
- Azt mondta, ezek titokzatoskodó, ködös és Esterházyt utánzó írások,

utánérzés az egész. Ha nem hiszek neki, vigyem el egy kiadóhoz, meglátom,
azok sem fogjákkiadni. Ezt tettem. Bevittem a Magvető Kiadóba, ahol 1983-ban
elfogadták, 1984 augusztusában meg is jelent a kötet. Egyébként addig folyói
ratban sem publikáltarn, kivéve a régi Mozgó Világot. Az volt az egyetlen hely,
amely otthonornnak ígérkezett. Nekem főleg Kulinnal és Alexával volt dolgom,
akik eleinte tartózkodók voltak, de lassacskán kezdték elfogadni, amit csinálok.
De aztán a régi Mozgó VIlágnak vége lett. A Jelenkorral akkor még nem volt
szerencsém, de legalább párbeszédet lehetett folytatni Szederkényi Ervinnel.
Más folyóiratoknál ez nem így ment, azt vettem észre, hogy fogalmuk sincs, mit
küldenek vissza, ha egyáltalán visszaküldik.

- Bármelyik múvedet kinyitja az ember, el6bb-utóbb a felszín alá jut a második
oldalon. Behasad valami, alatta hullák vagy é16halottak: nem tudni pontosan, milyen
egzisztenciájú figurák folytatják. Itt van aTudatalatti megálló, benne egygonosz lény
re emle'keztet6 figura, aki múszereivel észleli és bizonyos fokig irányítja az eseményeket
a tengeralattjáro'ban, és e16bb pusztul el, mint a f6h6s és a világ. Ha err61 beszélnél egy
kicsit.

- Számomra nem egyik vagy másik stílus a fontos, hanem a stílusvegyítés.
Van ennek a könyvnek egy duktusa, be van ékelve három másik történet, amik
egészen más stílt és más eszményt képviselnek, s ez adja ki együtt az egészet.
Nagyon kiváncsi lettem volna, hogyan hat ez a három történet egymás mellé
rakva. Tudniillik egymás mellé rakva is stílusvegyítést jelent. Ezek a történetek
ellentmondanak egymásnak. De nem úgy mondanak ellent, mint egy detektív
történetben a vallomások, hanem úgy, hogy kiderül, ezek a szereplök nem él
hettek ugyanabban a világban. Nagyjából fedik egymást a dolgok, de a részletek
határozottan nem.

- Hogy bontják-e a szemközti házat, vagy föl sem épült...
- Vagy az egyik szereplő azt mondja, hogy egy nyugalmazott operaénekes

lakott a házban, a másik azt, egy nyugalmazott újságíró, meg sok-sok apró
részlet, amelyek rendre kizárják egymást. Maga az, hogy van egy gonosz Dé
rniurgosz az előadott történetek fölött, aki irányítja a világot, de a világot közben
másfajta törvényszerűségek is irányítják. A végén kiderül mellesleg, hogya f6
hős nem is azonos ezzel a D. Jánossal, ő valaki más, aki teljesen kívül áll a
történeten, és semmit nem tudunk róla. Van felesége, írja a maga életét, és az
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egészhez semmi köze, éppen csak látta ezt a valakit az utcán, akir61 nem is
tudjuk, kicsoda.

- A ,Menedékben végül is valóságos konfliktus egy alesete "löki ki" a kalandba a
f6hőst. Ugyérzed, most visSZiltekintve rá, hogy azt a gesztust, amellyel a hőssel bántál,
többé nem akartad el6venni? (a Tudatalatti megállóban ehhez hasonló kezelésre már
nincs példa.)

- Itt engem más érdekelt. Ami a Menede1cben volt, csak egyszer lehetséges,
mert egy másik. hőssel ezt már nem lehet megcsinálni. Egy ideje dolgozom egy
hosszabb regényen, ahol valami hasonló probléma vetődik. fel, de bonyolultabb
egy fokkal. A Menedékben ez elég egyszerűen megoldható volt, egy szimbólum
ba sikerült bezárni a figurát. Ez többet nem megy, nincs értelme így próbálkozni.
Amit a szívvel próbáltam a Menede'kben, azt most az emlékezettel prőbálom,ami
nem egy szerv. Következésképp az nem foghatja úgy körül a figurát, mint a szív.
Még abszurd vagy fantasztikus formában sem.

- Említetted a modern és posztmodern ellentétét a mai magyar proidban. Döntónek
tartod ezt,vagyleírásra alkalmas kategóriának, avagy nem?

- Szerintem ez semmiképp nem alkalmas kategória rá. A mai magyar prózát
leírni retten~ nehéz. Egy próza mindig egy-két nemzedék távlatából írható
le igazán jól. Ugyhogy, ha valaki ennek megírására vállalkozik, akkor nehéz
feladatot vállal. Nyilvánvaló, hogy minden kornak meg kell kísérelnie a maga
recepcióját. Ez nemcsak az esztétáknak, hanem a kritikusoknak is igen fogas
kérdés. A krítíkusok könnyebb helyzetben vannak, mert mindig adott kihívással
szembesülnek. Ugy gondolom, nem az a kérdés, a mai magyar próza modern-e
vagy posztmodern, hanem inkább az a kérdés, hogy tud-e formát teremteni. Az
a benyomásom, hogya prózaírók egy része azon fut zátonyra, hogy nem tudja
megteremteni művei formáját. Különböző alkatok és teljesítmények esnek bele
ebbe a csapdába. Szerintem Szentkuthy életműveazért nem nyerte el befogadá
sát - túl azon, hogy az emberek lusták olvasni és nem fedezték fel időben -,
mert nem tudta megteremteni műveinek az igazi formáját. Vannak kisregényei,
amik nagyon jól meg vannak formálva. De például a Szent Orpheus breviáriumá
val ez a baj. Márai Sándor meg tudta teremteni műveinek a formáját, viszont a
kereteket nem tudta mindig kitölteni. Helyette néhol félig-meddig sikerült drá
mai dialógusokat írt, néhol - most a kevésbé jó műveire gondolok - vitatható
esszéket. Vagy a maguk nemében remek esszéket. amik azonban regényként
nem működtek. F6leg női szereplö szájába adva. Ezért érzem a problematikus
nak Spiró új regényét a Jövevényt, ellentétben az 1kszekkel. Az 1kszek jobban meg
volt oldva formailag. Vagy itt van Temesi szótár-regénye is. Szerintem az is abba
a csapdába futott bele, hogya szótár-regény, mint regényforma, nem működött

tökéletesen, illetve ő nem vált ennek urává. Az első kötetben, úgy látszott, kéz
ben tudja tartani, a második kötetnél az embernek az a benyomása támadt, hogy
ez mégiscsak kicsúszik a kezéből, Ennek egyik jele az, hogya kötet valamivel
terjedelmesebb lett a kelleténél. De nagyon izgalmas kísérlet volt arra, hogy a
magyar próza meghódítson egy új formát. Ilyen szempontból nem érzek lénye
ges különbséget - hogy valami abszurdumot mondjak - Móricz Zsigmond és
Esterházy között, Abban, ahogy a maguk anyagát megragadják, ugyanazt a
mozdulatot érzem. Nyilván más észjárás, más eredmény, de az egyikből át lehet
látni a másikba. Ez meg a másik kérdés: át lehet-e látni a művekből egymásra?
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- Esterházy Móricz-esszéjét tehát úgy értékeled: rájön valamire saját magával kap
csolatban?

- Abszolút mértékben. Döntő fontosságú írásának tartom, mert egY, mester
séges kettősség megszüntetéséhez járult hozzá, s ő ezt világosan érzi. Ugy gon
dolom, itt nem arról van szó, hogya magyar irodalom realista hagyományait
meg kellene tagadni, ahogy egyes szerzők állítólag megtagadják és szembefor
dulnak. vele, hanem arról, hogy formát próbálnak. teremteni. Vannak. formák,
amik nem működnek tovább. Az az érzésem, ez minden korszak.ra jellemző, a
magyar próza minden korszakára. Először is: a magyar próza sajnos nagyon
fiatal. [ósíka előtt nem nagyon volt, mert ami volt, mondjuk az erdélyi emlékírók
vagy a prédikátorok művei, azok sajnos nem folytatódtak. a magyar prózában.
A magyar próza másra épült. Az első igazán nagy magyar regényíró - ha
[ósikát nem számítjuk - Kemény Zsigmond. A maga idején ugyanúgy birkó
zott a regény formájával, mint most pl. Esterházy. Ahogy az ember olvassa a
regényeit: az, hogy bonyolult körmondatokat ír, nem fedheti el azt a tényt, hogy
a regény kompozíciójában ő hallatlan merész újításokat vezetett be, amikről

nehéz ma már elhinni, hogya maga kora hogyan fogadott be. O sem vált soha
népszerű íróvá. Nem hiszem, hogy olyan olvasótábora volt, mint késöbb Jóka
inak vagy Mikszáthnak..

- Jósika olvasótáborát vette átJókai. Keménytól nem lehetett átvenni egyilyen tábort.
- Mikor ezeket a régebbi szerzőket olvasom, úgy érzem, ezek a küzdelmek

folytatandók és folytathatók.

- Károsnak, vagy legalábbis bizonyos szempontból szomorúnak tartod, hogy későn

kristályosodott ki olyan norma a magyarban - sarkítva ésdurván - hogy voltaképpen
Jósika vagy Kemény korszakában élünk még mindig? Folyik a küzdelem?

- Az az érzésem, hogy ezt nem sikerült meghaladni. De ez nem ilyen egy
szerű dolog. A századvég óriási eredményeket érlelt. Az, hogy Móricz Zsig
mond - de mondhatnám mellette Krúdyt és másokat - létrejöhetett, az az
előttük járónemzedékek megfeszített munkájának. is eredménye. Ugy látom, ez
a hagyomány megszak.adt vagy megtört. Sok-sok eredményt tékozoltak. el. Ami
a magyar nevellisztikéval történt, egészen nyilvánvalóan kiküzdött eredmények
elherdálása. Magyarországon a század első felében nemcsak a legnagyobb írók
írtak. hatalmas novellai életművet. hanem másodvonalbeli írók is egész remek
novellisták voltak.. Sokszor a maguk nemében jobbak, mint a legnagyobbak. A
legismertebb neveket fel lehet sorolni, mindenki írt novellát, Adynak is volt
hatalmas novellisztikája.

Móricz és Kosztolányi százával ontották a novellákat, nem is mindig tökéle
tesek, de a leghanyagabbul odavetett írásban is benne van a géniuszuk. Vagy,
hogy egy ismeretlen nevet említsek: itt van például Kemény Simon. Kemény
Simon, aki teljesen el van felejtve és akiről az irodalomtörténészek is csak versei
miatt -tudnak, egy kötetre való novellát írt, néhány köztük nagyon érdekes,
élénk, erős fantáziára vall, nem téveszthető össze senki mással. Itt volt egy kul
túra, ami ezt a műfajt megteremtette, és volt egy olvasóközönség, amelynek ez
fontos volt. Ez nem tárca volt, nem publicisztika, ez magyar novella volt, aminek
a ll. világháború után egyszercsak vége lett. Olyan hirtelen lett vége, hogy az
embernek az a benyomása, ezt atombombával semmisítették meg. A szerzők

nem pusztultak el rögtön, írtak is egyet s mást, de más dolog, ha valaki három-
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évenként megjelentet egy könyvet, és más dolog, ha valaki ott ül a kávéházban,
és addig nem tudja kifizetni a számláját, amíg át nem küld valakit a kiadóhíva
talba, hogy váltsa ki egy novellájáért. Ezt a műfajt előlről kell kezdeni. Az, hogy
Mándy megmarad! és írja a novelláit, csak egy jelentős kivétel. Ettől egy kultúra
sem marad fÖIUl. Ertve rajta a novella-kultúrát. A magyar regénnyel is többé
kevésbé ez a helyzet, csak ott az okok nem ennyire külsódlegesek. Magyar
nagyregény nemigen jött létre. Minden író megkísérelte, de azt hiszem, még az
Erdély-trilógia sem egészen az. Vannak tökéletesen megírt regények, vannak
maradandó regények, de nincs igazi magyar nagyepika. A mi világirodalomhoz
való viszonyunk eléggé problematikus, vagy legalább is nem annyira egyszeru,
mint nagyobb és szerencsésebb kultúrák világirodalomhoz való viszonya, belső
nehézségek is vannak. Elképzelhető,hogy amit a mai magyar próza ma kitermel
magából, abból 30-40 év múlva ,egy olyan író, aki esetleg ma még meg sem
született, fog írni nagyregényt.

- Nagyregényen nem azt érted, mint pl. amit Béládi szögezett szembe Mészöllyel?
- Eszem ágában sincs. Ez nem lehet követelmény. Sajnos a követelmények

a magyar kultúrában, nem annyira serkentőleg. mint inkább bénítóan hatnak.
Azt gondolom, hogy elóbb-utóbb mindenki belebotlik mindenféle külsődleges,

számára idegen követelménybe. Ez nálunk nem kerülhető el. Ezekkel kell meg
birkóznia. Nem képzelhető el a követelményektől való függetlenség, és itt nem
politikai, nem is irodalompolitikai, hanem műfaji követelményekre gondolok.

- Említetted a világirodalomhoz való viszonyunkat. Arra gondolsz, hogy a német,
de leginkább a francia, vagy akár az orosz természetesnek tekinti, hogy az irodalom az
ó maga valamilyen módon: "lecsatolja" rómait és a görögöt is - azon kívül voltak
népeknek irodalmai, ~l kell olvasni, mert tartozik ezzel saját magának, de anélkal is
megvolna valahogy. Es mi ezt nem érezhetjük. Másra gondolsz?

- Erre is. Nekünk nincs Danténk. A magyar kultúra nagyon erősenkifelé
néz, úgy is, hogy erősen rá van állva a világirodalomra. Ezért is fejlődött ki olyan
erősen nálunk a műfordítás. Nemcsak nagyon figyel a világirodalomra, hanem
folyton össze is méri magát a világirodalommaI. Ugy beszél a viIágirodalomról,
mintha az egy létező dolog volna, holott nem létezik.

- Nemzeti irodalmak vannak.
- Ez a romantikából átvett fogalom úgy lebeg a magyar kultúra fölött, mint

valami misztikus test. Mint valami felhő, aminek esetleg neki lehetne egy létrát
támasztani, s ha valaki nagyon jó létramászó, és jól tusakodik az angyallal, föl
tud rajta menní. Ha bele tud kapaszkodni, létrejön a nagy mutatvány, akkor
izomerejénél fogva föl is tudja magát húzni. Akkor nemcsak saját magát húzza
fel - ez a következő gondolat -, hanem a magyar kultúrából is egy darabot.
Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy valóban nagyobb nemzetek nemzeti
kultűrájának mások a normarendszerei, mint a magyar kultúrának. A magyar
kultúrában vannak olyan normák is, amelyek nem kulturális eredetűek. Elég
arra utalni, hogya magyar irodalom ilyen-olyan okokból az elmúlt évtizedekben
politikai intézmény is volt. De ez nem új találmány, hanem ennek is régi hagyo
mányai vannak. Van szó olyasmiről is, hogy más kultúrákban talán nem annyira
fontos a nyelv finomítása, ápolása, gazdagítása, mint a magyarban, ahol az ir0
dalomnak ezt a feladatot igenis el kell látnia. Elképzelhető, hogy angolszász
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területen nem olyan fontos kérdés, hogyan ír egy amerikai író. Keres-e régi
szavakat, vagy igyekszik árnyalni a nyelvet. Nem lehet azt mondani, hogy ezek
nincsenek. Lehet, hogy egy szerző ezzel nem törődik. De akkor tudnia kell,
mivel nem törődik.

- Pyóbáltad talán németeknek megmagyarázni ezt, amiről szóvolt?
- Eléggé reménytelen. Próbáltam ugyan, de beláttam, hogy nem megy. Az

az igazság, hogy a legtöbb külföldit ez nem is érdekli. Nem is fontos talán, hogy
érdekelje. Magyarázni kell, hogy az Iskola a határon nem középszerűMusil-után
zat, mert ez valami másról szól, annak ellenére, hogy kétségtelenül van köze a
Tdrless iskolaéveihez, vagy hogy Az ember tragédiája nem a Faust utánérzése, noha
van köze a Fausthoz, és így tovább.

- Van-e remény ezerinted. hogy a világ regényírásának az élvonalába kerüljünk?
- Ha erre a kérdésre tudnék válaszolni, próféta volnék, vagy annál is több.

Hogy be tudunk-e robbanni a világirodalom élvonalába vagy sem, nem tudom
megmondani, mert nem tudom, mi lesz a világirodalom fő sodra. Arra vannak
esélyeink - s talán ez a fontosabb kérdés -, hogya magyar kultúrának lesz
köze a saját hagyományaihoz. '"

- A retorikus próZJit és az emle1dratoktlt tartod hngyománynak?
- Többre gondolok. Nyelvre, történelmi hagyományra, a kultúra egészére.

Nem tudok produktív kultúrát elképzelni, amelyik el van vágva a saját hagyo
mányaitól. Nem tudok elképzelni produktív kultúrát, amelyiknek nincsen biztos
alapokon nyugvó önismerete. A kritikai életnek működnie kellene. A kritikus
nak nem kell zseninek lenni, csupán fogékonynak és megértőnek és következe
tesnek. De ez több, mint a zsenialitás. Nem az egyes emberektől függ, a kultú
rától függ. Ha ennek az esélyeit mérlegelem, nem tartom teljesen kilátástalan
nak. Látok embereket, látok próbálkozásokat. Külőn kérdés, hogy ha produktív
lesz a magyar kultúra, ebből mit fog megérteni a nagyvilág. Ez már nemcsak
és nem egészen rajtunk múlik.

5ziirényi László
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