
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

A magyar irodalom új irányai

A második világháború folyamán Magyarország súlyos veszteségeket szenve
dett el. A szellemi élet tekintélyét is kikezdte, hogy a magyar politikai vezetés
Hitler és a fasiszta Németország szövetségese lett, s ez ellen csak elvétve emelték
fel szavukat az értelmiség legbátrabbjai. A holocaustot még az egyházak sem
ítélték el kellő súllyal és erővel. Mindenekelőtt a múlttal kellett szembesülni. Az
önvizsgálat a második világháború befejezése után megkezdődött, s elsősorban

a költészetet hatotta át.
1946-ban indult el az akkori fiatalok legnagyobb hatású, máig kisugárzó

és ösztönzéseket adó folyóirata, az Ujhold. Köréje gyülekeztek azok, akik
szinte gyermekfejjel élték át a háborút, de átélték és végigszenvedték követ
kezményeit is. Valamelyest hatott rájuk az egzisztencializmus létszemlélete,
ám Magyarországon ekkor még annak inkább francia változata volt szűk

körben ismert. Heidegger, Jaspers és a többiek rendszeres recepciója csak
jóval később, a szerencsétlenül alakuló történelmi körülmények miatt meg
késve kezdődött el. Rokonuknak a francia Gabriel Marcelt nevezhetjük, leg
alábbis abban a vonatkozásban, hogy az ő lírájukban is központi helyen áll
a személyek kölcsönös nyitottságának eszménye, s irodalomfelfogásuknak
meghatározó tényezője a szeretet és a lét összekapcsolásának kísérlete. E
nemzedék legjobbjainak költészetében épp az kelt erős drámai hatást, hogy
részben a világháborús, részben az azt követő történelmi tapasztalatok nyo
mán az az érzés szilárdult meg bennük, hogy hiába akar a költő megnyílni,
hiába akarja a lét tengelyébe állítani a szeretetet, a világban uralkodó rossz
ezt lehetetlenné teszi. Ez a fájdalmas felismerés részben arra ösztönözte őket,

hogy az élet és a sors fogyatékosságait pozitívumokká változtassák. E nem
zedék legnagyobb hatású költője, Pilinszky János így írt erről: "Ha megkér
dezné, mi is az én költői nyelvem, igazság szerint azt kellene válaszolnom:
valamiféle nyelvnélküliség, valamiféle nyelvi szegénység... A művészetben a
süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, minden fogyatékosság te
remtő és magasrendű erővé válhat." (Ars poetica helyett)

Pilinszky János

Költészetének első korszakára a látomásosság a legjellemzőbb. Ennek líránkban
jelentős hagyományai vannak, s ő sem vonta ki magát a romantikus örökség
sugallata alól, bár ezek a vizionált költemények reális történelmi tapasztalatokon
nyugosznak:
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Újra és újra őket látom.
a hold süt és egy rúd mered,
s a rúd elé emberek fogva
húznak egy roppant szekeret.

Vonják a növő éjszakával
növekvő óriás kocsit,
a testükön a por, az éhség
és reszketésük osztozik.

(Harbach, 1944)

Már ekkor szinte végleges vonásokkal alakult ki költészetének egyik
meghatározó témája: a világháború rettenete, a zsidóüldözések borzalma.
Ugyanakkor azonban annak is tudatában volt, hogy az ember, még a bűnben
is őrzi magában egy jobb, tisztább világ adottságait, melyeket ő a gyermek
ség-érzés különféle állapotainak kivetítésével igyekezett megfogalmazni és
életének is vezérlő elvévé tenni. Elkötelezett katolikus hite hatja át szem
léletét, képvilágát, gyakran önmagát stilizálja jellegzetesen evangéliumi élet
helyzetekbe: Nem görbülhet egyetlen hajukszála, / őrzöm legkisebb ráncaik / a kő

zeteknél konokabban / az ítéletnapig.
Ez a kettősség nyeri el szintézisét talán legnagyobb versében, az Apokrif

ben, amelyet egyik méltatója joggal állított Becket Godot-ra várva című drá
mája mellé, mint a századközép tragikus mélységeiből megszólaló keresz
tény szólamot. A világvége nyomasztó sejtelmét az a tudat és meggyőződés

ellenpontozza benne, hogy Isten jelen van jóban és rosszban, s "lát": kegyel
me tartást és reményt adhat az embernek. Ezt a gondolatkört bontotta ki
Szálkák (1972) címú verseskötetében, amelynek középpontja és egyben érzü
leti nyugvópontja Krisztus keresztje, a mindenkori szenvedés és megváltás
gyönyörű jelképe. "Tér és idő keresztjére vagyunk mi verve, emberek" 
idézi Simone Weilt. Ebben a már-már reménytelen helyzetben csak a szeretet
érzése adhat számára vigasztalást, az az óra, amely hite szerint biztos eljön,
midőn az Atya "visszaveszi a keresztet", s.

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.

(Mielőtt)

"Az öröm és a szenvedés egyaránt drága ajándékok: mindkettőt teljesen
el kell fogadnunk, mindkettőt a saját tisztaságában kell élveznünk, anélkül,
hogy összekevernénk őket" - írta Simone Weil egyik elmélkedésében. Jónak
és rossznak ez a lényegre törő szétválasztása, a dolgok és jelenségek pontos,
olykor szinte lecsupaszított megnevezése adja Pilinszky János költészetének
erejét. Amikor a század első évtizedeiben megkezdődött a látványos nagy
megtérések hulláma, s a "rettenetes lelkipásztor", a francia Paul Claudel,
zordon prófétaként hajszolta kortársait az egyetlen boldogító igazság felé,
mely persze meglehetősen nehezen nyílik meg az erőszakosoknak, egyre ha-
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tározottabban alakult ki a világirodalomban az úgynevezett neokatolikus
irányzat, amelynek minden európai országban voltak jeles képviselői, de
szorgos iparosai is. Pilinszkyt gyakran hozták párhuzamba a misztikusokkal.

Az sem véletlen, hogy életében és halálában is legendák születtek szemé
lyiségéről és életéről, s egyike azoknak, akik körül kultikus táncot járnak az
utódok. Nem volt misztikus, s elhatárolta magát a neokatolikus irányzattól
is, jóllehet életének tekintélyes részét töltötte el az egyetlen akkor engedélye
zett magyar katolikus hetilap, az Uj Ember szerkesztőségében, s ebben a
lapban jelentek meg nagyszerű prózai írásai, jegyzetei is. A sokat szenvedett
Közép-Európa költője volt, aki könnyedén emelkedett túl a hazai költészet
feszítő kettősségén, mert felismerte, hogy ebben a térségben nemcsak nagy
és súlyos társadalmi kérdések sokasodnak megoldatlanul, hanem - ahogy
a világ minden részén - szenvedő személyiségek, kiszolgáltatott, a végre
nyitott egyedek is élnek, közéjük állt hát, s e rabruhás menetben haladt a
túlvilági öröm felé.

Nemes Nagy Ágnes - helykeresés a létben

Pilinszky jános költészetével párhuzamosan bontakozott ki az Újhold körében
Nemes Nagy Agnes (1920-1991) Iírája is, melynek ugyancsak jellemző eleme a
látomásosság. Ez 1948 és 1956 között, amikor az egész nemzedéket hallgatásra
kényszerítették, egyre keserűbb és józanabb leírásokkal párosult, mígnem a köl
tőnő feloldhatatlannak látva a kimondott szó gyengeségének, kétértel
műségének és a hallgatásban megta1álható igazságnak a dilemmáját, szinte tel
jesen elhallgatott, s a vers helyett az esszének lett kiváló művelője. A magyar
esszéírók új nemzedéke általában nem az angol hagyományt követi, jórészt hi
ányzik belőle annak csípős szellemessége és szókimondása, inkább a francia
minták után halad, s képszerű, választékos fejtegetésekben bontja ki témáját. Az
esszéírók lényegesen többet tettek a magyar irodalom történetének hiteles meg
ismeréséért, értékeinek megőrzéséért és a világirodalom befogadásáért, mint az
irodalomtörténészek. Ennek részben az a magyarázata, hogy 1948-tól 1988-ig,
tehát negyven évig, az irodalomtörténetet csak a marxista-Ieninista ideológia
alapján lehetett művelni. Aki nem így tett, hamarosan egészen más foglalkozást
kereshetett magának.. Az egyik legkiválóbb magyar gondolkodó, Hamvas Béla
például raktárosként kereste a kenyerét, miután a félelmetes filozófus, Lukács
György - aki jelentős alakja volt korának, de a magyar irodalomnak igazi
kártevője - az általa képviselt művészi magatartást radikálisan a történelem
lomtárába seprűzte. Nemcsak ő járt így, hanem nemzedékek egész sora, minek
következtében 1948és 1956között nemhogy az esszé, de az irodalom is belterjes
lett, veszített színvonalából. A nyugati irodalmak elől szinte teljesen elzárták a
magyar olvasókat, nehogy megfertőzze őket a "burzsoá rontás szelleme", tenye
res-talpas hősök népesítették be a regényeket, félelmetes sikereket elérve a mun
ka frontján, a költemények egy része pedig azzal a szándékkal íródott, hogy a
napi politika szócsöve legyen. Ebből a szörnyű szellemi rombolásból elsőnek az
esszé és a múfordítás ocsúdott fel, s Nemes Nagy Agnes mindkettőnek megha
tározó alakja.
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Mándy Iván

A világháborús döbbenet, a nehezen vagy szinte egyáltalán nem kiküzdhető

boldogság írójaként indult a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb próza
írója, Mándy Iván. Egyik elbeszélésében, A huswnhatodik utcában kétségbeeset
ten igyekeznek hősei, hogy végre megtalálják azt a terepet, ahol boldogan, bé
kességben és szeretetben élhetnek

"Megsejtettem valamit abból, amit belső realitásnak neveznek" - mondta
alkotói módszerét jellemezve, s mert mi sem áll távolabb tőle, mint az elmé
letiség, és meglehetősen rejtőzködve él, alkot, szinte semmi támpontot nem
ad a kutató számára, hogy módszerét jellemezze. Erősen hatott rá a filmké
szítés képi szemlélete: élesen vágja a cselekmény tömbjeit, sűríti a leírásokat,
gyakran él kihagyásos szerkesztésmóddal, s hallatlan erős beleérzéssel jele
níti meg az emberek és tárgyak "lelkét". Egyike azoknak, akik sajátos eszkö
zökkel átértelmezik korunk mítoszait. Elbeszéléseinek és regényének (A pálya
szélén 1963) hősei gyakran sportolók, kivált labdarúgók, de nem a teljesít
mény, a test kultusza foglalkoztatja, hanem a pályák környékének világa,
azok a szurkolók, akik életüket adnák a csapatért, annak győzelméért,s köz
ben szinte észrevétlenül csúsznak lefelé a társadalmi ranglétrán. Legendás
régi csapatokat idéz a foci hőskorából, arcok villannak fel s úsznak el, közben
pedig mindvégig érezzük, hogy a lét alapvetőert reménytelen, a szegények
és a kiszolgáltatottak a valóságban sosem, legfeljebb a lélek terein találják
meg vágyott boldogságukat és életvitelük igazolását. Alapérzése a részvét, s
e vonatkozásban az expresszionista életérzés folytatója, s alkotásmódjában is
érezni az irányzat hatását, bár sokkal inkább jellemző rá a tudatos líraiság,
némelyik novellája akár szabadvers is lehetne, előfordul, hogy ritmizálja
mondatait.

A nagyvárosok peremén élő, reménytelen emberek írója, hőseiből azonban
sosem hiányzik egy jobb és igazabb világ sejtelme, melyet olykor a megszó
laló, életre kelő, humanizált tárgyak jelképeznek számára. Egyáltalán nem
meglepő, ha némelyik elbeszélésében - mert elsősorban novellista - meg
szólalnak a padok, elindulnak alétrák, nyöszörögnek a kariatidák. Részvétét
iróniája ellenpontozza. Előadók, társszerzőJe (1970) címú kötetével műfajt

teremtett. Amit a kelet-európai irodalmakban hosszú ideig csak közvetve,
áttételesen fejezhettek ki az írók, azt egészen egyéni formában jelenítette
meg: hősei kiszakadva a tér realitásából, de nagyon is konkrét történelmi
helyzetben - az ötvenes években - lebegnek, küzdve megélhetésükért, a
maguk módján tagadva azt az ideológiai közállapotot, mely mindenkire rá
nehezedett akkoriban, aki nem volt hajlandó vállalni az uniformizált gondol
kodás- és kifejezésmódot. A megrontott jelenből ezért fordult újra meg újra
a megszépített múltba, amelyben életre kelnek és megszólalnak a film hős

korának nagy alakjai (Régi idők mozija 1967; Zsámboky mozija 1975; Alom a
színházról 1977). A befogadó tudata általában lineárisan működik: az esemé
nyeket és a cselekményt dolgozza fel, és igyekszik saját elképzelései szerint
tovább építeni. Mándy Iván műveinek az a titka, hogy e tudatmozgást több
dimenzióssá téve minden olvasóban megmozdítja azt a játékos vagy gyer
meki adottságot is, amely valamennyiünk szívében él, mint létünk magasabb
összefüggéseinek lenyomata.
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