
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalom a búra alatt

Ottlik Géza

Minden irodalomnak vannak nagy legendái. A modem magyaré: Ottlik Géza.
Nem túl sok elbeszélése mellett mindössze két regénye jelent meg (Hajnali hJíz
teto", 1957; Iskola a határon, 1959),s hanninc éve egyfolytában arról szól a fáma,
hogy készül a következő "nagy mű", amelyet immár elvitt magával egy másik
világba. Mindazonáltal az Iskola a határon valóban olyan alkotás, amelyet a fia
talabb írók méltán tekintenek erkölcsi és írói mércéjüknek.

A regény cselekménye katonaiskolában játszódik, melynek embertelen ne
velési elvei és elvadult közössége leginkább Musil híres művének, a 1Cirless
iskolaéveinek közegét idézi. Valójában azonban a két regény között csak a
helyszín választása miatt vonhatunk párhuzamot. Ottlik regénye mindenes
tül korunk szülötte: hősei minduntalan megkérdőjelezikemlékezésük, előa
dásuk hitelét. újra meg újra figyelmeztetik egymást, hogy a hagyományos
közlési struktúrák ebben a közegben nem érvényesek, tehát az író voltaképp
a posztmodern gondolkodás bizonyos elemeit előlegezte művében. A kato
naiskolában olyan nevelési drill uralkodik, amelyelkerülhetetlenné teszi a
vakfegyelem kialakulását s olyan morál megszilárdulását, amely aztán alkal
mas lehet arra, hogy nevében bárkit kivégezhessenek, vagy munkatáborba
hurcolhassanak. Ottlik Géza annak a szellemiségnek a születését és erőszak

kal való begyökereztetését ábrázolta, amelynek nevében felépültek és mű

ködtek a haláltáborok, s amellyel nem lehet elégszer szembenézni, hogy ki
ismerjük félelmetes alaptermészetét.

A regény rendkívül gazdag jelentésrétegei között nem elhanyagolható az
sem, amely a személyiség megőrzéséért vívott küzdelmet ábrázolja. A század
irodalmának egyik nagy felfedezése volt, amint ezt a küzdelmet a fiatalok
közösségébe modellálta. A világirodalom legkülönfélébb színterein bukkan
nak fel olyan regények, melyek e harc etapjait a katonaiskola jellegzetes kö
zösségébe transzponálják (Mario Varga Llosa: La eiudas y los perros, 1962). Az
Iskola a határon szerzője nyomatékosan hangsúlyozza, hogya személyiség
kiteljesítésének, illetve megőrzésének nincsenek receptjei, a véletlen, az erő

szak, a világban uralkodó rossz állandóan keresztezi az ember legjobb szán
dékait is, s végelemzésben a kegyelmen múlik, sikerül-e embernek marad
nunk az embertelenségben. A bizonytalanságot csak fokozza, hogya kegye
lem természete sem kifürkészhető, nem véletlen, hogy az író Szent Pál Római
levelének ide vonatkozó legtalányosabb és legtöbbet vitatott mondatát idézi:
"Nem azé, aki törekszik, nem azé, aki fut. ..", Az Iskola a határon a mai magyar
próza kiskátéja lett.
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Esterházy Péter

Esterházy Péter például kézírással lemásolta az egész könyvet, hogya hozzá
val6 kötődését jelezze. Nyilvánval6, hogy Ottlik Géza regényének szigorú er
kölcsi következetessége éppúgy hatott a fiatalabbakra, mint az a tény, hogy igazi
elhítető erővel mutatta be az elnyomás elleni lázadás kísérleteit, melyek közül
a művészet mutatkozott egyedül olyan eszköznek, amely bizonyos fokú védett
séget ad az örök emberi értékek felidézése révén.

Eur6pában már a húszas évektől hódított a játékosság, amelynek elméleti
alapvetését Huizingánál találjuk. A harmincas években elsősorban~ ifjúsági
irodalomban okozott val6ságos földrengést (Milne, Erich Kastner). Arn ami
kor az emberiség - és természetesen az irodalom - szembetalálta magát
egy addig szinte elképzelhetetlen létállapottal. melyet még ráadásul meg is
ideologizáltak, s ennek az ideol6giának a nevében milli6kat kezdtek erőszak

kal "átnevelni", a Gulagon tartani, vagy "pacifikálni", nemcsak azt érezték
át az írok, hogyatényeket fonákjukr61, a groteszk eszközeivel kell és lehet
ábrázolni, de a tényekben is benne rejlik önmaguk képtelensége. Ezt érezte
át Esterházy szokatlan élességgel és Termelési regénye (1979) ezt a felismerést
kamatoztatja, hogy a későbbiekben aztán önreflexi6k során mutassa meg a
hagyományos regényfikció feladásának izgalmas következményeit.

Az irodalom lázadása

Egyfajta lázadás volt ez is - ahogy az Iskola a határon főhőse is lázadni próbált
az erőszak ellen -, hiszen az úgynevezett szocialista országokban évtizedekig
a szocialista realizmus volt az uralkod6 irodalomszemléleti kateg6ria (voltaképp
a naturalizmus meghosszabbításának és erőszakos uralmon tartásának kísér
lete), aminek természetes visszahatásaként ezekben az országokban robba
násszerűen következett be a konzervatív eszmények relativízálódása, s a nyelv
ben val6 kételkedés, amelyet Esterházy ragyog6 leleményel szinte az igazság
érvényére emeltek.

A közép-európai kis népek irodalmában általános jelenség, hogy az ír6k
java, felismerve a társadalmi kérdések megoldatlanságát, a bürokratikus gon
dolkodás konok butaságát, az egyén beszorítottságát, a groteszk ábrázolás
módok meghonosításán fáradozott. A cseh Hrabalnak magyar párja bizonyá
ra Orkény István, akinek legjobb műveiben a hatalom és az egyén csap össze.
Népszerű, a világ sok színházában előadott drámáiban ( Tóték című kis
regényéból hasonl6 címen: Pisti a vérzivatarban, 1969; Forgatóironyv, 1979) a
"szelíd diktatúra" ember- és gondolkodásront6 következményeit mutatta be.
Ugyancsak közép-európai távlatokban gondolkod6 ír6, de lényegesen politi
kusabb, s inkább kötődik a magyarság legégetőbbmegoldatlan kérdéseihez
Mészöly Mikl6s, akinek hatása Ottlikéhoz mérhető,

Mészöly Miklós

Már első, igazán nagy hatású regénye, Az atléta halála (előbb francia nyelven,
majd 1966-ban magyarul) rögtön botrányt okozott a hazai irodalmi életben. A
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rnarxista kritikusok megérezték, hogy a teljesítményszemléletetbíráló, a realitá
soktól fokozatosan elszakadó főhőst középpontjába állító alkotás merőben kü
lönbözik az uralkodó és mércévé tett irodalmi ideáltól. Még kisebb lelkesedést
keltett hivatalos körökben elbeszéléskötete (Jelentés öt egérro1, Magasiskola, 1%7),
hiszen a címadó Jelentés... egész egyértelmúen az 19~s forradalomról szólt,
amely hosszú évekig tabunak számított. Az őt ért bírálatokra Mészöly regénnyel
válaszolt (Saulus, 1968), amelyben az emberi változások hitelének kérdését bon
colgatta. Már ebben a regényében megmutatkozott, hogy ő sem hisz a szavak
érvényességében. legalábbis azokéban, amelyeket a közhelyes nyelvhasználat és
a folytonos hazugságok megrontottak. Radikálisan akart szakítani a hagyomá
nyos ábrázolással, egy ideig úgy hitte, hogy az irodalmi megjelenítés és a lélek
belső tereinek feltérképezése akár filmkamerával is megoldható (Film, 1976),
utóbb azonban felismerte, hogya társadalom hazugságaival szemben csak az
~azság kérlelhetetlenül kemény megfogalmazásai révén veheti fel a küzdelmet.
Igy születtek esszéi, melyek e hagyományos műfajnak rendkívül eredeti és iz
galmas változatát képviselik, hiszen az irodalmi vagy művészetí kérdéseknek
minduntalan aktuálpolitikai felhangja is van, egy felelősen gondolkodó szemé
lyiség keresi bennük a kiút lehetőségét, s azt az utat is, melyen a közép-európai
kis népek és a nemzetiségek megta1álhatják a kiengesztelődés lehetőségeit. A
történelmi félmúltra visszatekintve (Volt egyszer egy Közép-Európa, 1989), néha
visszaálmodva a magyar századvég békésnek látszó, de a felszín alatt parázsló
történelmi közegét, voltaképp egy ma is érvényes magatartásmintát akar meg
teremteni, amelynek fontos eleme a tolerancia, a nyitottság és a kérlelhetetlen ön
kritika, a nemzeti illúziók - melyekben mi magyarok nagyon is bóvelkedünk 
elvetése.

Weöres Sándor

A kis népek történelmi helyzetükból, folytonos és változatos elnyomásukból
adódóan folyvást azzal az ábrándképpel küszködnek, hogy fel kell zárkózniuk
Európához, s minél tovább tartott elnyomásuk, annál csábítóbban jelenik meg
előttük ez a virtuális Európa. A kis népeknek azonban vannak olyan költőik is,
akik a nemzeti sors szorításából magától értetődő természetességgel emelked
nek egyetemes távlatokba, akár a mítoszi hagyomány újraálmodása révén is.
Ennek a magatartásnak példáját taIáljuk Weöres Sándor költészetében.

Weöres Sándor szemléletmódjára nagy hatást tettek azok a gondolkodók,
akik az antikvitás szellemének felélesztésével kísérleteztek a harmancas évek
ben. E vonatkozásban a magyar szellemi életnek meghatározó személyisége
volt Kerényi Károly, aki Thomas Mann-nal is leveleket váltott. Az individu
umon akart túlemelkedni, s az emberi lényeg kifejezésére kereste a formát,
de nem úgy, ahogy az újklasszicizmus vezéralakjai (Claudel, Chesterton, Va
léry) tették, hanem inkább T.5. Eliot példája nyomán, az emberi kultúra gyö
kereihez visszatérve, a kozmikus harmónia létezésének és elérhetőségének

igézetében. Ennek érdekében először a hagyományos verslogikai struktúrák
felbontásával próbálkozott - nagy hatást téve ezzel a következő nemzedékre
-, majd párhuzamosan a bölcselet hasonló törekvéseivel, melyeket Nicolai
Hartmann fogalmazott meg Esztétikájában - a szemlélet verssé alakításával,
megteremtve a magyar irodalomban a "hosszúversnek" azt a divatját, mely
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a világirodalomban már jelen volt, nálunk azonban Weöres munkái mellett
Juhász Ferenc és Nagy László költészetében nyert önálló funkeiét. Rendkívül
fontos eleme Iíraszemléletének a játékosság, mely azonban az ő költői

gyakorlatában nem a költemény logikai rétegeit hatja át, hanem a for
maválasztás révén sugároztatja át a művet. Nem az avantgárd hatását kell
keresnünk ebben, inkább a nyelvhagyományból fakadó, a nyelv zeneiségé
nek fontos voltát felismerő, kísérletező szemléletmódot, mely nem maradt
érintetlen a mondókák, kiszámolók ősi hangzásképétől sem, ugyanakkor
azonban kezdeményezőjévévált egy olyan tudatformának, amely a gyermek
ség és játékosság érzésköreit eredeti érintetlenségükben hozzák vissza az em
beri életbe. A magyar gyermekpedagógia felmérhetetlenül sokat köszönhet e
vonatkozásban Weöres Sándornak. Az antikvitásban - melyhez a költőt sok
szál fűzte - a ritmusnak költészetteremtőszerepe volt, s Weöres nyelvi kí
sérletei ugyanezt bizonyítják: a ritmus akár képeket is sugallhat.

Ha szemléleti változást nem is, de kifejezésmódjában mégis némi mödo
sulást okozott egy fordítói feladata, amikor Mallarmé szonettjeit kellett tol
mácsolnia. Atváltozások című versciklusában felhasználta e tapasztalait, ame
lyek költészettörténeti szempontból különösen jelentősek és tanulságosak,
mert egy alapjában véve szigorú és kötött formában az alak- és személyiség
változás, tehát a "formátlanság" lehetőségeitpróbálta ki. Versének Proteusza
nemcsak alakoskodó, hanem figyelmeztet is: a szabadságot csak saját köze
günkben, "menny s mélység közt" találhatjuk meg.

Modern mítoszok - Tandon Dezső

Weöres Sándor kísérletei és költészettani felismerései erősen hatottak a követke
ző generációk legtehetségesebb lírik.usaira, elsősorban Tandori Dezsóre. Tandori
az alakváltozatok bűvésze. A "szövegirodalom" sajátos változatát művelte, idé
zeteket montírozva egymásra. Utóbb azonban egyre inkább olyan öntörvényú
világot akart kialakítani - ezt szolgálják bámulatos termékenységgel ontott ver
ses és prózai munkái -, amelyben megőrízhető a természet érintetlensége, és
felnőtt fejjel is újraélhető a gyermeki múlt. Ha Tandori a politikai életbe is be
kapcsol6dnék - mí sem áll távolabb tőle -, bizonyára a környezetvédőknek

volna vezéralakja. Igy írásaiban teremt olyan környezetet, mely tiszta az emberi
gyarlóságoktól és mentes a bűnöktől, csak a halál vesz erőt rajta. Egész külön
részét képezi életművéneka Gombfocikönyvek (trilógia, 1980-1985). Regényesíti a
vasárnapi meccseket, melyeknek vezérszereplőiaz angol csapatok, a Manches
ter United, a Liverpool, az Aston villa és a többiek. A nézósereget pedig Tandori
kedves verebei helyettesítik és a mackók, melyek ugyancsak a védett és érintetlen
gyermekállapot jelképei.

Hit éskiábrándulás

Az Újhold indulása utáni évben szervezódtek meg az úgynvezett népi kollégi
umok, amelyekben a tehetséges, kiugrásra érdemes, majdan értelmiséggé váló
munkás- és parasztfiatalokat gyújtötték össze, akik az új lehetőségektől megszé
dülve boldogan zengték az éneket: "Holnapra megforgatjuk - az egész vilá-
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got". Ha azt nem is, de a hagyományos ifjúsági szervezeteket .alaposan
"megforgatták". Ezek egyik pillanatról a másikra eltűntek a süllyeszt6ben, a
felszínen maradók viszont - akik ekkor még nem is sejtették, milyen romboló
erők hajtják fel őket - abban a balga hitben éltek, hogy rajtuk áll vagy bukik a
világforradalom ügye. A forradalmár ifjúság "burzsoá csökevénynek" látta a
polgári hagyományokat, így nem csoda, ha a költészetbe bevonuló - különben
igen tehetséges képviselői a magyar líra úgynevezett "forradalmi" hagyomá
nyaihoz tértek vissza, illetve a forradalmároknak stilizált költőelődöktől csak a
protestálás szellemét vették át, természetesen a múltat bírálva és tagadva.

E nemzedék egén sokáig ikercsillagokként fénylettek Juhász Ferenc és
Nagy László, akiknek költői természetét és változásait aligha lehet kizárólag
a poétika eszközeivel leírni és jellemezni, azok magyarázata sokkal inkább a
történelmi helyzetben kereshető.

Juhász Ferenc, Nagy László

Mindketten nagyjából egyidőben jelentették meg első verseiket, melyeken erő

sen érzett a magyar forradalmi tradíció, Petőfi Sándor és József Attila hatása.
Juhász Ferenc már egészen fiatalon az eposz újraélesztésével próbálkozott, és a
Sánta családban (1950) idilli képekben számolt be Magyarország "felszabadítá
sáról". Versében e tény úgy jelenik meg, mint eposzi csodás elem. A megszépí
tett valóság, melyben görcsösen hinni akart, hamarosan igazi, szomorú arcát
tárta elé: hazalátogatva látnia kellett a parasztság megnyomorítását, gazdasági
ellehetetlenülését. Drámai felismerését, hogy más a propaganda és más a való
ság, döbbenetes erejű eposzban fejezte ki, A tékozló országban, amely nyelvhasz
nálatának teljes átalakulásáról is árulkodott. A magyar nyelv archaikus rétegéig
nyúlt vissza, s nem maradt érintetlen a himnuszok és a litániák kifejezésmódjai
tól sem. Ez az eposza a nagy magyar parasztlázadást idézte, de a paraszti nyo
morúság aktualizálásának szándéka nyilvánvaló. Versei egyre fájdalmasabbak,
egyre filozofikusabbak. Hatalmas természettudományi szakmunkákat bújt át,
hogy megtalálja azt a lehetőséget, melynek révén a történelmet a természet által
magyarázhassa. E törekvése Ted Hugheséval rokonítja: mindkét lírikus az úgy
nevezett hosszúverssel kísérletezett, mely aztán Juhász Ferenc későbbi gyakor
latában nem is "hosszú", hanem "beláthatatlan" lett. Hatalmas megrázkódtatást
keltett benne az 1956-0s forradalom vérbefojtása, hosszú ideig egyáltalán nem
írt verset. Majd hatalmas és remek létösszegző költeményekben (Babonák napja,
csütörtök, amikor a legnehezebb, József Attila sírja stb.) számolt le illúzióival, és
kezdte meg birkózását az elmúlással. Ezt az öntisztulási folyamatot azonban
megzavarta, hogy az új rendszer kultúrpolitikája, felismerve kivételes tehet
ségét, igyekezett megnyerni és maga mellé állítani. Juhász sosem írt "rend
szerpárti" verseket, de az a tény, hogy nem szembeúszott az árral, tekintélyét
és költői egyensúlyát is kikezdte. Szinte észrevétlenül szakadtak el azok a szálak,
melyek a hétköznapokhoz, az általa addig kifejezett történelmi kérdésekhez fűz

ték, s egyre hatalmasabb eposzokban álmodja újra a mítikus ősvilágot, hason
lóan az olyan közép-európai lírikusokhoz, mint például Miodrag Pavlovic, akik
a történelmi múlt mágikus felidézésével keresik a választ a szó válságára. Juhász
Ferenc újabb eposzaiban azonban a személyiség és a vállalt szerep válsága is
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tetten érhető: látomásai, képei gyakran öncélúak, nem. célképzet, hanem az írás
vágya mozgatja fantáziáját.

Merőben más pályát futott be Nagy László, aki élete végén a magyar szel
lemi ellenállás egyik fontos személyíségévé nőtt, nemzedékek példaképévé.
Ez a gyenge, törékeny szervezetű férfi ugyanakkor ért válaszútra, amikor
Juhász Ferenc, poétikai vonatkozásban is hasonló válaszlehetőségettalált él
ményei kifejezésére, hiszen az ő költői gyakorlatát is az úgynevezett mágikus
szürrealizmus hatotta át, s ő is nagy leleménnyel aknázta ki a hosszúversben
rejlő lehetőségeket.Hiába tett gesztusokat feléje a Kádár-rendszer kultúrpo
litikája, élete végéig hatalmas tragikus látomásokban adott számot a nemzet
válsagaröl, melyet személyesen is átélt. "Nem érdekelt a megváltás soha. 
míg rám süt: a többi dögöl." - írta Arcomról minden csillagot című versében.
A szígorü erkölcsi következetesség majd mindegyik megnyilatkozását jelle
mezte. Igy lehetett azoknak a magyar költőknekörököse, akik sosem keresték
a kiegyezést és a könnyebbik utat. Körülötte szerveződöttmeg az az írokból
és irodalomtörténészekből álló csoportosulás, amelynek számos tagja előké

szítette a politikai változásokat (a legnagyobb hatással a költőnek is, esszé
írónak is kiváló Csoóri Sándor), majd azoknak tevékeny munkása lett.

Új magatartásminták

Az újabb magyar irodalomnak egyébként e változások kiküzdése lett egyik köz
ponti kérdése, s ennek érdekében a társadalomtudományok legkülönfélébb ága
inak művelői fogtak össze, s kényszerültek gyakran megbélyegzett, időleges

szilenciumra ítélt peremhelyzetbe. Az irodalomban gyakran merült fel az ön
vizsgálat igénye, gyakoriak lettek az önéletírások, naplók, a jelennel foglalkozó
írásokat pedig áthatották a kérlelhetetlenül józan szociológiai tények. A múfaj
váltás legfontosabb poétikai következménye, hogy az író és anyagának viszonya
alapvetőert megváltozott; mint annyiszor a magyar történelemben, most is az
irodalom küzdötte ki először azokat a magatartásmintákat, melyek előbb a sze
mélyíség, majd a társadalom szélesebb rétegeinek függetlensége felé mutattak.
Ebben a helyzetben különös súlya volt Konrád György munkásságának.

Konrád György

Első regénye, A látogató (1969) valóságos botránykőnekminősült, pedig alig-alig
volt nyílt politikai célzata, azt ábrázolta, hogy a rendszer bürokratikus gondol
kodásmódja hogyan semmisíti meg az emberi értékeket. Azok a munkái, me
lyekben a magyar politikai helyzetet vizsgálta, s általában a kommunista álla
mok súlyos válságát elemezte, természetesen nem jelenhettek meg itthon, de
szamizdat formájában terjedtek, és széles értelmiségi rétegek olvasmányai lettek.
Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (Szelényi Ivánnal, 1978) egyik olyan köny
ve volt, melynek alighanem szerepe volt a rendszer szellemi válságában.

Korszakunk világirodalomtörténetének fontos szereplői azok az írók, akik
kénytelenek voltak elhagyni hazájukat, s rövidebb-hosszabb időt emigráció
ban tölteni. Szinte kivétel nélkül a hagyományos fikciós irodalom és a szo
ciológia szintetizálásával kísérleteztek; s népük továbblépésének történelmi-
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társadalmi kérdésire próbáltak választ adni, vagy a műlt kérlelhetetlenül ke
mény bemutatásával, hazug legendákat oszlatva, mint Szolzsenyicin, vagy a
politológia és az irodalom határterületein kalandozva, mint éppen Konrád
György, akinek szépírói munkássága napjainkban bontakozik ki újra.

A magyar irodalom újabb irányait bemutatva természetesen még sok tö
rekvésről lehetne beszámolni, fontos neveket felsorolva. A jelen és talán a
közeli jövő nem elhanyagolható fejleménye az önvizsgálat igénye s ezzel pár
huzamosan olyan erkölcsi nézőpont kialakítása, amelynek végkifejletét ma
még nem lehet megjósolni sem. A politikai tisztulás bizonyára az iroda
lomban is érezteti majd hatását. A magyarságnak azonban először súlyos -és
örökölt válságát kell túlélnie. Ebben az irodalomnak erkölcsnemesítő és tisz-
tázó szerepe lehet, s az sem lebecsülendő. .

Emblemes ou devises chretiennes (Lyon, 1701)

385


