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Az irodalom ésa korer
kölcsi közfelfogása

Az írói személyesség

Első olvasatra talán meghökkentőnekmutatkozik az a megállapí
tás, hogy az irodalom elég gyakran kerül összeütközésbe a kor er
kölcsi közfelfogásával, pedig a művek befogadásának és fogadtatá
sának története ilyesmire utal. Flaubert és Baudelaire egyszerre áll
tak bíróság előtt, közszemérem ellen elkövetett vétség vádja miatt,
ma viszont mindkettejüket a világirodalom nagyjai közé soroljuk,
s részben éppen a társadalom álszent voltának és erkölcsi közönyé
nek leleplezése miatt. Se szeri, se száma a hasonló történeteknek.
Még az úgynevezett katolikus irodalomban sem ismeretlenek: Ró
nay György első regényével, a Keresztúttal akkora felháborodást
keltett egyes körökben, hogy évekig különféle álneveken írhatott
csak katolikus folyóiratokban (nem mindegyikben, s ez azt jelzi,
hogy az erkölcsi közfelfogás sohasem egységes).

Sík Sándor nyomatékosan hangsúlyozza Esztétikájában, hogy
az erkölcsi és az esztétikai magatartás különbözik egymástól:
utóbbi az érzelem uralma alatt az értelem és akarat közreműkö

dését is feltételezi, " ...az esztétikum általában harmonikusabb és
egy fokkal teljesebb tartalmú is a logikumnál és az etikumnál".
Az erkölcs jegyében alkotóknál elég gyakran keletkezik feszültség
a ráció és az érzelem között, s ez a valósá~ ábrázolásában, annak
módjában és hitelében is érezteti hatását. Epp e feszültség, illetve
ennek művészi következményei okozhatják, hogy az olvasóban is
kétségek támadnak, a racionalista megjelenítés esetében hiányol
hatja a megértést és a részvétet, az érzelem túlsúlya viszont gya
nakvással tölti el: részrehajlással, szentimentalizmussal, a szemé
lyesség túlhajtásával vádolhatja az írót.

A műalkotásban megjelenő írói személyesség szintén visszatérő

problémaköre az irodalomnak. Babits Mihály például keményen
küzdött azért, hogy objektív ábrázolási módszert találjon, s elsza
kíthassa azokat a szálakat, amelyek a romantikus hagyományhoz
fűzték. Már-már mérgesen sóhajtott föl: "csak én bírok versemnek
hőse lenni". A mai irodalomban e személyesség sokkal közvetet
tebben, áttételesebben van jelen. Bizonyos műfajoknak persze
nincs is létjogosultsága a személyes elem jelenléte nélkül. S ami
kor más, régebben divatos műfajokban a személyesség szerepe és
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megjelenítésének módja kérdésessé válik, a kifejezetten személye
sek - elsősorban a napló - rendkivül divatosak lesznek. Ráadá
sul a naplóíróknak sosem kell megküzdeniük az olvasókért, utób
biak ugyanis eredendően kíváncsiak, abban reménykednek, hogy
a naplók olyan eseményekről is föllebbentik a fátylat, amelyeket
máshonnan nem ismerhetnénk meg. A naplóíró erkölcsi felelösé
ge ezért is igen nagy. Nyilvánvalóan érzelmi alapon ítél a korról,
és pontosan ezért nem feltétlenül mutatja meg annak igazi termé
szetét. A napló "énközpontú", de az "én", az író könnyen eshetik
abba a hibába, hogy retusálja saját képét, amely tökéletesebbnek
mutatja a valóságosnál.

A műfajok keveredése Manapság gyakran tapasztalhatjuk a műfajok keveredését.
Közhely a próza versszerűségét, a regény esszéizálódását emle
getni. Az esszé, mint világkép-keresőműfaj, korábban is tartalma
zott személyes elemeket, manapság ezek gyakran uralkodnak
benne. Korunknak amúgy is az a furcsa természete, hogy az írók
nak gyakran magyarázkodniuk kell, maguk mentségét keresve
próbálják megindokolni életük vargabetűit, avagy épp fordítva:
teternre hívni a történelmet, amely nem engedte őket kibontakoz
ni. Az esszé naplószerűsödése, szubjektivizálódása mindenesetre
olyan jelenség, amely bizonyára a műfajértelmezés eddig ismeret
len kérdéseit veti föl.

Írók önképe a történelem tükrében

Tamás István naplója Rendkivüli érdeklődesselolvastam a Badacsonyban élő Tamás Ist
ván naplójának részleteit. Most Anno Domini 1985-1995 (Új Hori
zont) tizenegy év történetét adta közre. És micsoda évekét! Az el
kötelezetten katolikus író a Népszabadság munkatársa volt, alapo
san beleláthatott e zaklatott, átalakuló kor boszorkánykonyhájába.
Ami igazán rokonszenves és elgondolkodtató: nem szépíti saját
szerepét, nem stilizálja magát. Egy ember a sok közül. A körülmé
nyekhez alkalmazkodva, azok szorításában igyekezett becsületes
maradni, bizonyos, alapvetőerr fontos dolgokban nem engedmé
nyeket tenni, nem megalkudni. Naplójában újra meg újra fölmerül
az e korszak egyik jellemző magatartásmintáját képviselőLékai bí
boros alakja, s nem egyszer szól egyházunk akkori vezetőjének

"kislépéses" taktikájáról.
Lékai László egyike azoknak, akik körül nem csillapodnak az

indulatok. Olykor azt is tapasztalhatjuk, hogy azok a legindulato
sabbak, akik maguk sem maradtak érintetlenek. (Tamás István is
említ egy rádióelőadást, amelynek során a nyilatkozó helytelení
tette a bíboros egyik-másik gesztusát. Éppen ő...) Törekvéseinek
hátterét nem ismerjük, nem tudjuk, mennyi szerepet játszott
azokban a Vatikán keleti taktikája. Jó szándékaiban, emberi hite
lében, elkötelezettségében miért kételkednénk? Ha valaki présben
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Fodor András
naplórészletei

munkálkodott, hát ő igen. És Tamás István ezt a személyiséget je
leníti meg. Emberközelből. szeretettel, megértéssel. Keresztényi
módon.

Tamás István naplója kétféle írói megközelítéssel készült. Éve
kig napról-napra követte az eseményeket, s reflektált rájuk, utóbb
a reflexív elemek uralkodnak el, az eseménytörténet másodlagos
sá válik. Ez utóbbi részek nem a történelmet s a benne élő embert
mutatják, hanem a gondolkodó, erkölcsi kérdéseivel vívódó sze
mélyiséget. Ez is, az is érdekes és tanulságos.

Fodor András új naplórészleteit A hetvenes évek (Helikon) cím
mel olvashatjuk. Az Ezer este Fülep Lajossal és A Kollégium után ez
a harmadik vaskos naplógyűjteménye. Egyhelyütt arról is, hogy
Csűrös Miklósban látja azt az irodalomtörténészt, aki a leg
beleérzőbben méltatja műveit. Mint tudjuk, a hajdani fiatalember
könyvet írt róla, s neki köszönhetjük a naplók legérzékenyebb
méltatását. Géniuszok-kortársak (Széphalom Könyvműhely) című

kötetében olvasható is a két korábbi Fodor-napló kitűnő elemzé
se. S hogy milyen mély és ösztönző a kapcsolat író és monográfusa
között, az is mutatja, hogy utóbbi egész ciklust szentelt Fülep Lajos
leveleinek, s mint tudjuk, a kiváló művészettörténész és mélyre ha
toló gondolkodó egyik legfontosabb szellemi ösztönzője volt Fodor
Andrásnak. (A másik: Takáts Gyula. Róla is ír Csűrös Miklós.)

Csűrös Miklós a Kollégiumról szóló írását így indítja: "Úgy kez
dődik az ötödfélszáz oldalas, sorsok tucatjait szemmel kisérő,

szerteágazásaival is tömbszerűert zárt naplóregény, mint egy múlt
századi francia karriertörténet". Remek indítás, és teljesen hiteles.
Valóban "regényesek" ezek a naplók, írójuknak az a célja, hogy
közvetlen képét adja a vele történteknek, "azon melegében" jegy
zi le őket, s teljesen tudatos az az eljárása is, hogy önmagát állítja
a középpontba. A kor történetét .fodorandrési" nézőpontból lát
juk, s ez kifejezetten szubjektív. Érdekes és tanulságos, amint egy
művelt, érzékeny író szinte észrevétlenül kora erkölcsbírájává vá
lik. Ehhez persze az is kell, hogy valaki ennyire mozgékony,
munkabíró legyen, elkötelezze magát egy fontos feladatnak, a fia
talok nevelésének és támogatásának. Feljegyzései öntudatos, kül
detéses személyiség megnyilatkozásai, aki ekkor már nem karri
erje kezdetén áll, hanem önértékeit igyekszik kifejleszteni és elis
mertetni.

Hagyományos értelemben vett tényrögzítéseit át-meg átjárják
olyan személyes elemek, amelyek elsősorban az embert jelenítik
meg és igazolják. Érdekes, aránylag keveset szól az irodalom mű

helytitkairól, holott izgalmas volna a tanulmányaiban ás esszéi
ben kifejtettek gondolati csíráival megismerkednünk. Nagynehe
zen befejezi a napi penzumot, verset ír, fordít, nekirugaszkodik
egy tanulmánynak, bevezetőt mond, utazik, beszélget, véleményt
formál barátairól, ismerőseiről. ellenfeleiről. ritkábban a hetvenes
évek történéseiről. Egy valamit azonban mintha tudatosan záma
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Lengyel Balázs könyve

Bertók László
szonettjei

el előlünk: lelkének azt a legbelső részét, ahol az érzelmek és az
ész feszültségében megszületik, körvonalazódik az alkotás, az
események leképzésének és feldolgozásának e sajátos megnyil
vánulási formája. Ember, művész, történelmi kor hármasságából
leginkább az elsőt mutatja meg. Mintha minden olvasóját arra fi
gyelmeztetné: becsüld meg te is embervoltodat.

Aki figyelemmel kíséri Lengyel Balázs esszéit, régóta nyugtáz
hatja, mind több bennük a személyesség, a hol érzelmekre, hol a
dokumentumokra építő igazságtevő szándék. Két Róma címmel je
lent meg most kötete a Balassi Kiadó gondozásában. Egy szép
nosztalgikus emlékezés - a kötet címadója - a hangütés, s az
tán következnek az arcképek, az irodalmi múltat és félmúltat idé
ző írások, dokumentumok és interjúk. Valamennyinek közös jel
lemzője a morális tisztázás szándéka és egy rendkívül magasra
állított irodalmi mérce, amelynek irodalmiságát külön is hangsú
lyozni érdemes, hiszen nemzedékének története is igazolja, hogy
a történelem, pontosabban a hatalom olykor attól sem riad vissza,
hogy erőszakkal alakítsa kénye-kedve szerint az irodalmat, nagy
esélyeket adva kiszolgálóinak, elhallgattatva a független szel
lemeket. ími s főként az igazat, mindig erkölcsi tettnek is minő

sült. S kivált a "levegőtlen présben", oxigénhiánnyal, a megélhe
tés gondjaival küszködve, a megjelenés lehetőségétől elzárva.
Akinek volt lelki ereje, az íróasztal-fiókjának írt. Más "előadó és
társszerző" lett. Ismét mást írói élete végéig gátlásossá tett a kö
zeg hiánya. E kor irodalmának története helytállások, taktikázá
sok, engedménytevések vagy éppen megalkuvások históriája. De
mint Lengyel Balázs példája is bizonyítja, a helytállás olyan er
kölcsi tett, amely maradandó műveket szül.

Az irodalom erkölcséről szólva a magatartás mellett kevesebb
figyelmet fordítanak a műalkotások formaválasztásában kifejező

dő írói állásfoglalásra. Van jelentősége, mondandója számunkra
annak, hogy egy költő szonettek sorát írja? A Pécsett élő Bertók
László Három az ötödíken (Magvető Könyvkiadó) című kötete
alapján csakis igennel válaszolhatunk a kérdésre. 243 szonett! Ab
ban a korban, amely oly szívesen szakít minden kötöttséggel,
hogy a múltat megtagadva kétes értékű szabadságot vívjon ki.
Holott - Bertók László szenettjei erre példák - a hagyomány
megőrzésével, egyfajta lírai kifejezőformán belül is lehet újszerű

en beszélni. 6 például nyolcasokban alkotja szonettjeit, s ezzel a
tömörítés, az elhagyás módozataira mutat példát. Folyvást szem
besül az élet elemi kérdéseivel, s mivel e miértekre alig-alig van
válasz, nála is fontos versalakító tényező a "talán":

Talán választott városom,
a máris életem felét,
az ahol, a most, a miképp,
a méginkább, ha elhagyom.
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Talán a nyom a talpamon,
a tejutak, a szanaszét,
az ahány város, annyi Pécs,
az elereszthet, defogom.

Talán, hogy arany és uszony,
a mint a halszemben az ég,
a biztos talánban a szép,
a mennyi kő, mennyi torony.

Talán a firka a falon,
az igen s nem közt a beszéd.

(Talán választott városom)
A bizonytalan korban élő, számvető ember egymás mellé hal

mozott, végül mégis elrendeződőképzettársításai a remény szóla
mában esengenek ki. A "beszéd" szó ugyanis annak a kapcsolat
nak a helyreállítására utal, amelyet olyelszántan próbáltak leépí
teni a magukat modernnek nevező irodalmi csoportosulások.

A számvetés kötelessége

Az irodalom erkölcsi összetevői közé tartozik, sőt azok egyik leg
fontosabb eleme értékeinek ébren tartása, s az elhomályosulók tu
datosítása. A magyar s általában a kis népek irodalmának jel
lemzöje, hogy a nemzet különféle megpróbáltatásai során generá
ciók vándoroInak el, s idegen nyelvi környezetben alakítják ki mű
vészi önkifejezésük különféle formáit. E "szigetek" anyanyelvi kul
túrájának megőrzésébenépp olyan meghatározó az irodalom sze
repe, mint a kisebbségi sorba szorultak reményének, nemzettuda
tának megóvásában.

Horváth Elemér versei Horváth Elemér, az egyik legkiválóbb magyar költőnk, az
Egyesült Államokban él. Első itthon megjelent verseskötete (A
szélrózsa gyökerében) után a második (Scaliger roza) már címválasz
tásával is hölderlini emlékeket idéz, s a versek egymásutánjának
feszült drámaisága, iróniája és öniróniája ugyancsak azt jelzi,
hogy a költő merőben eltérőert a nálunk megszokottól, folytonos
párbeszédben a világirodalommaI, más környezettől ihletve, de
makacs következetességgel törekszik egyfajta önértelmezésre, álla
potrajza megalkotására. Új környezetében is őrzi azt a lírai öntu
datot, amely szinte irodalmunk kezdete óta hatja át annak műve

lőit:

megnyugtató habár lényegtelen
hogy szülőföldön kívül íródtak többek között
mikes levelei
gogol holtlelkei
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dosztojevszkij félkegyelmaje
zömében turgenyev
thomasmann breht celan milosz
bakucz megalitja
s a szélrózsa gyökerei
jönnek és mennek póliszok
az epicentrum én vagyok

(epicentrum)

Az úgynevezett nyugati magyar irodalom fontos formai jellem
zője a kitágított tér és idő, megnövekedett emberi adottságok áb
rázolása. A magyarországi lírában vannak bizonyos, a körülmé
nyek által indukált meghatározottságok. Ez ötvöződik a nyugati
világba kerülteknél egy addig ismeretlen, látszólag korlátok nél
küli világ élménykörével. A hazai költészetben olykor bénító vi
dékiség-tudat, a kisebbségi sorba kényszerültek regionális tudata
a nyugati magyar költőknél ismeretlen. A kis nép poétája rend
szerint küzdelmet folytat az ellenséges idővel, a szűk térrel, a be
határolt lehetőségek kényszerével. A nyugati lírikus számára az
idő szinte megállíthatatlan, a pillanatot a végtelenség igézete vált
ja föl, variációs lehetőségei megszámlálhatatlanok, emlékei azon
ban egyre fontosabbak, hiszen általuk őrzi európaiságát és ma
gyarságát:

öregszem őszülök emlékszem
ahogy ember végülis kifelé
messzebbre néz és néha lát

a kegyelem
hogy szeretem ma is

egy csokor cserjeág
levéltelen a házba visszatér
piros bogyók indigó ég alatt
és ugyanazokon a rejtelmes ösvényeken
hatalmas hosszú alkonyati szél

(Scaliger rosa III.)

Pomogáts Béla könyve A számvetés igénye, az örökség felmérése, a jövő lehetőségei-

nek mérlegelése meghatározó eleme Pomogáts Béla munkásságá
nak. Erdélyi tükör (Teleszkóp) című könyvének arcképei, tanul
mányai és Aniszi Kálmánnal folytatott beszélgetése szerves foly
tatásai ilyen tárgyú, Kuncz Aladár-monográfiájával indított köny
vei sorának. Czine Mihály, Görömbei András (Napjaink kisebbségi
magyar irodalma című könyvéről érdeménél kevesebb szó esett),
Kántor Lajos, Láng Gusztáv és a többiek mellett Pomogáts Béla
tette a legtöbbet, hogy az erdélyi magyar irodalmat a sajátunknak
érezzük. Míg a harmincas évek nagy írói - Áprily Lajos és tran
szilvánista eszme többi képviselői úgy gondolták, hogy az erdélyi
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hegycsúcsokról Európára kell látni, ez az igény egyre inkább a
megmaradásért vívott harc közben felharsanó segélykiáltásokkal
színeződik, jóllehet erdélyiség és európaiság ma is szintézisbe
hozható.

Ennek egyik előfeltétele saját hagyományainak múltjához való
kötődésének tisztázása. Végzetes volna annak ironikus megkér
dőjelezése, netán tagadása. Az erdélyi magyar irodalomnak nyil
ván nem véletlenül tisztázó műfaja a történelmi regény, amelyről

Pomogáts Béla kitűnő összefoglaló tanulmányt írt. Ebben a re
génytípusban nyílt s nyílik alkalom a múlt tisztázására és az el
homályosuló eszmények felmutatására.

Manapság a hazai irodalomban is mind nagyobb a feszültség
az esztétikai érték megvalósítását és az irodalom szolgáló jellegét
hangoztatók között. A szolgálatvállalás - ezt nem egyszer nyo
matékkal emlegeti Pomogáts - elválaszthatatlan az erdélyi ma
gyar irodalomtól. S hogy nincs ellentétben a legmagasabbra emelt
esztétikai kívánalmakkal sem, azt hitelesen bizonyítják olyan ver
sek, mint A marosszentimrei templomban, Dsida Jenő, Szabédi Lász
ló, Szilágyi Domonkos lírája. Kós Károly vagy Sütő András pró
zája. Méliusz József életműve arra is jó példa, hogy Erdélyből ki
látás nyílik a legmodernebb irodalmi törekvésekre is. Abból az
okos higgadt, nyitott és felelős irodalomértelmezésből, amely Po
mogáts Béla e könyvét is jellemzi, s amely egész magatartását át
hatja, csak tanulni lehet. Hiszen manapság egyre fenyegetőbb an
nak veszedelme, hogy a pártállás vagy- rokonszenv az iroda
lomban értékmérővé válik. Holott a nemzet, amelyet az irodalom
szolgál, vagy éppen az esztétikai és erkölcsi értékek, amelyeket
megjelenít, a magaslatra, ahol sokan elférnének, bárhonnan jön
nek is, érdemes volna legalább elindulnunk.
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