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1996. 1. számunkban kö
zöltük.

Kétségtelenül válságos korát éli a magyar irodalom (is). Lassan el
tűnik a kis népek irodalmának korábban oly jellemző típusa, a sors
vállaló, váteszi megszállottságú író. Írni - foglalkozás, műhely

munka, melynek érdekességei felgyújtják ugyan művelői képzele
tét, a befogadókat viszont kevésbé foglalkoztatják. Nincs már szük
ség az irodalom ellenőrzésére,mert visszaszorult, s egy szűkülő kör
érdeklődését elégíti ki, amíg egyáltalán módja van erre.

Az író ugyanakkor érzi a veszélyt. A hagyományos erkölcsi ér
tékek megkopását, az élet farkastörvényeinek eluralkodását, s
mindenekelőtt a személyiség gyökértelenné válását. Az irodalom
válasza ezekre az aggasztó jelenségekre sokféle. Követheti azt a
világszerte megfigyelhető szellemi áramlatot, amely a hagyomá
nyos értékekben való kételkedést mutatja követendőnek; heroikus
elszánással vállalhatja a hagyományok őrzését; némi derűvel és
öniróniával vértezheti föl magát, vagy megkezdheti egy új modell
kialakítását. A számvetés gesztusát érzékelhetjük például Kenye
res Zoltán Irodalom, történet, írás című kitűnő könyvében, amely
nek talán az a legnagyobb értéke, hogy szerzője a múltra és a je
leme egyaránt nyitottan összegzi az irodalom befogadásának és
értelmezésének lehetőségeit és esélyeit.

A következőkben szinte találomra választottunk ki néhány kü
lönféle műfajú könyvet, hogy ezek alapján próbáljuk bemutatni a
mai magyar irodalom néhány jellemző törekvését, önkifejezési
módját. Érezni bennük egy új írói magatartás és szemlélet lassú
formálódását.

A megerősödött gyermekség

Csukás István a legszerencsésebb költők közül való: megőrizte ma
gában azt a gyermeki adottságot, amelyre csak ritkán, fájdalmas
döbbenettel eszmélünk rá, mint Kosztolányi, hogy nincs meg a
kincs, amire vágytunk, s nem vagyunk otthon az égben. Az Étellijt
a pokolba gyermeklelkű költő alkotása, aki meg is vallja, hogy apa
hiányban szenved, s aligha véletlenül képzeli éppen Kosztolányit
az apaszerepbe (Már öregebb vagyok, mint Kosztolányi). Csukás Ist
ván a mi tétova reménykedésünket írja meg Gyermekarcom visszanéz
rám című remek versében: Gyermekarcom visszanéz rám a tükörből, /
próbálkozom... / hogy kicsaljak legalább egy irgalmas mosolyt.

138



Furcsa, egyben jellemző századvégi életérzés: nem egymással
értünk szót, hanem a madarakkal, kutyákkal, vagy éppen a néma
tárgyakkal.

A költő azonban nem szorong. Némi derűvel veszi tudomásul,
hogy évről-évre elveszít magából valamit. Nem bohóc-allűr ez,
hanem a személyiségét átható vidámság, az a készsége, hogy át
lelkesíti a néma tárgyakat, s játszik mint az önfeledt gyerek: vo
nultunk hármasban, / párhuzamosan, ki-ki elmerengett / a saját baján, a
vasúti sín az elgurult / feja költőn, a csöpögős orrú ősz, hogy / mennyi
a sírnivaló, én azon, hogy miért / halunk meg egy kicsit minden ősszel?

(Ez a csöpögős orrú ősz).

Olykor-olykor azért elkomorul. Kivált, ha mestersége sorsát
szemléli. Egyáltalán, kell valakinek a vers? Az a vers, amely egy
re inkább önmagába zárul, mert alkotója lemondott arról, hogy
mint elődei tették, érzelmeket fejezzen ki vele, vagy szolgáljon ál
tala? Valami eltűnt az életünkből, s vele a hagyományos líra is
szép lassan elmerül: ...a jóság, a szeretet, / a türelem, a becsület és a
többi, amire már / csak halványan emlékszünk, félborjúként / felfüg
gesztve lóg a kereszten, amiért eddig éltünk: / mitől van kedvem játsza
ni, szavakkal vacakolni? - Mégis a vers lehet Isten szájába dugott hő

mérő, / vagy utolsó korty a végleg eltanő ivóvízből. Jellemző e nosz
talgikus költemény címe is: A vers már túl van minden forradalmon.

A védekezés lehetősége

Petőcz András Az írógépelt félelem című költeményében olvas
suk a következő sorokat: A madarak mozdulásai, / tétova-bizonytalan
szárnycsapásai - csupán védekezés-kísérletek - a mind-eürübb / leve
gő ellen, a levegő súlyosbodó / sarasége ellen. Mozgatják apró / szár
nyaikat, de szárnymozdulásaik /éppoly feleslegesek, / mint ahogy feles
legesek / pusztulásaink-elmúlásaink. / Tehetetlenül/és kiszolgáltatottan
védekezünk. S ugyanebben a versben: Tétova / szomorúsággal, egy
kedoü / szorongással pusztulásunkra / figyelünk, pusztulásunkra figyelő

/ önmagunkra.
Aligha véletlenül áll hangsúlyos, szakaszzáró helyzetben az

"önmagunkra". A költészet és a költő elmagányosodásának tuda
tát fejezi ki e visszaható névmás. A hazai irodalomban már e szá
zad közepén megfigyelhető,hogy az írók makacsul tiltakoztak a
rájuk osztott szerep ellen. Márai Sándor író akart lenni, semmi
más. De ez az író még hosszan elmerengett azon, kinek ír, mit
őriz meg a múltból mesterségének szigorú gyakorlásával. A
Szindbád hazamegyben Krúdy hosszú tűnődése nemcsak az író
mesterségének önkifejezése, hanem a nemzethez való hűség gyö
nyörű vallomása is.

Az a rettenet, amely elárasztotta a világot, mintha arra késztet
né az irodalmat művelőket, hogy bunkerbe zárkózzanak. Már-
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már közhelynek minősült egy időben a Pilinszky János és mások
által is megfogalmazott gondolat, hogy a második világháború
szörnyűségei után másképp kell, csak másként lehet beszélni. Ám
a második világháború mintha be sem fejeződött volna. Újabb és
újabb háborúk törnek ki, szörnyűséges népirtásoknak vagyunk
tanúi, mára a legszebb szavak is megkoptak, hiteltelenek lettek.
Az utolsó mohikánok még reménykedtek, hátha megőrizhetimél
tóságát, súlyát az irodalom. Érdemes megfigyelni, hogyan küz
dött korával az öreg Illyés Gyula. S az sem tanulságok nélküli,
hogyan törtek darabokra utolsó korszakában a versei. Mintha egy
iszonyú marok szorítása roppantotta volna szét őket. Illyés meg
érezte és megszenvedte, amit Petőcz András így fogalmaz meg:
Látszatmozdulás, látszatüzenet. / Mind-sl1rtrbb leveg6{éleségben / lépke
dek... Az öreg költő a látszatokkal vívta harcát. Megpróbált a va
lóság medúza-arcába tekinteni, de nem sikerült. És utódai a lát
szatok hálójának foglyai lettek. Már azt is sejtjük, hogy igaza volt
Adynak, aki a Nietzsche utáni világban bámulatos egyértelmű

séggel mondta ki: Minden egész eltörött. Petőcz András ezt Letérde
pelve így fogalmazza meg:

Aztán még úgy imádkoztam: Láttam, hogy hullik
Adj er6t, Uram. Darabokra minden.
Adj er6t, Uram. Darabokra, darabokra.

Felejteni? De mit?

A felejtésért való esdeklő könyörgés ősi lírai közhely. De századunk
lírikusainak történelmi léptékű iszonyatokkal kellett számot vetni
ük, s ezeket elfeledni szinte lehetetlen. A Pilinszky versében felbuk
kanó "az a francia" voltaképp korunk jelképe. Egy öldöklésre, meg
aláztatásra, hazugságokra alapozott koré. Petőcz András ugyanazt
a rettenetet érzékeli idegvégződéseiben, amit Pilinszky érzett:

...csak, csak, csak tudnám
feledni azt a franciát, végre, végre
elfeledni 6t, lélegzetfojtott futásom
félelmét, szorongását, ha, ha feledni
tudnám, ha feledni tudnám azt a rohanást.

(Virágszirom: kékes-fehéres)

A felejtés egyik esélye a visszavonulás. A mesterség sáncai mö
gé, az önértelmezés új és új variációit alkotva. S az is lehetőség,

hogy a költő elveti a szavakat, mert hazugok, s bosszúból vagy
kicsavarjá őket, vagy eljátszik velük, hátha új alakzatra talál, ami
egyedül és kizárólagosan a saját tulajdona. A költő képzettársítá
sai menedékébe húzódik, hátha azok megjelenítésével olyan saját
világot alkot, amely sérthetetlen, hiszen magyarázatára csak ő,
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vagy a kiválasztottak szűk köre hivatott. Stephen George körében
és Mallarmé szalonjában készülődött a költészetnek ez a szemlé
lete. Egyre-másra születnek a naplók, amelyek személyes része
iben hirtelen felbukkan egy köztiszteletben álló személyiség, aki
lelkesülten dicséri a naplóíró valamelyik művét. Ez is önigazolás.
A tekintélyre való hivatkozás, egyben a hozzá való menekülés
mozdulata.

És persze az sem lehetetlen, hogy leromboljuk a tekintélyeket,
összetörjük a kőtáblákat. Semmiképp sem véletlen, hogy szinte a
képrombolók dühével fordultak egyesek Illyés Gyula és Németh
László ellen. Velük együtt irodalomfelfogásukat is eltakaríthatják.
Az irodalomnak azt a szemléletét, amely nem engedi meg a vissza
húzódást, s a kétkedést nem teszi világmagyarázó elvvé. Felejteni és
másokkal is elfelejtetni - ez is a menekülés egyik útja.

A felszabadító nevelés

Az új törekvések egyik jellemzője az eltökélt komolyság. Az öniga
zolás kényszere, a világban tapasztalható rossz, a szereptudat el
vesztése okozza ezt? Maga a jelenség nem újkeletű;Adyék hasonló
öntudattal kezdték irodalmi működésüket,de hogy polgárjogot és
népszerűséget szerezzenek, ahhoz Karinthy Frigyes is kellett. Az
[gy írtok ti többet használt az új irodalom ügyének, mint sok száz
bölcs elemzés. A nevetés megnyit, készségesebbé tesz az ízlésünk
ellen valók befogadására.

A mai irodalomnak is csak hasznára válhatik Reményi József
Tamás és Tarján Tamás működése. Paródiáik nemcsak a modoros
ságokat tűzik tollhegyre, hanem értékítéleteink kialakításában is
segítenek, s megajándékoznak a derű perceivel. Ahhoz hogy ne
vetni tudjunk, jó nevettetők is kellenek. Nem leleplezök, hanem
olyanok, akik érezhető szeretettel és beleérzéssel teszik nevetsé
gessé az irodalmi furcsaságokat.

Tudunk-e még nevetni? A Ciróka-maróka szerzői azt remélik,
igen. S ha az irodalom nevetésre késztet, talán abban is hihetünk,
hogy az író nemcsak elvétve kelt érzelmeket, s hogy előbb-utóbb

visszaáll az olvasóval való kapcsolata, amelynek híján a vers és a
próza mesterség, de nem olvasmány.

Az irodalomnak s általában a művészeteknek mindig nehéz
időszaka jön el, ha művelői teljesen figyelmen kívül hagyják a be
fogadói igényeket, fütyülnek az olvasókra, a nézőkre, a hallgatók
ra. Még az igazán komoly, mesterségüket áhítatosan tisztelő mű

vészek is megengedtek maguknak némi lazítást, s némi iróniával
és öniróniával ábrázolták az általuk művelt művészeti ág máskor
komor eltökéltséggel alkalmazott törvényszerűségeit.Fried István
és Kelemen Zoltán Zene-szó...szó...szó című esszékötetében olvas
ható egy szellemes Hamvas Béla-elemzés (A láthatatlan elmélet).
Ebből kiderül, hogy Hamvas nem átallotta nevetségessé tenni a
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pozitivista hajlandóságú, aprólékos filologizálást, hiszen olyan
könyvekről írt recenziókat az Esztétikai Szemlében, amelyeknek
címét és szerzőjét ő találta ki. Így talált alkalmat és módot, hogy
saját, az egész megragadására törekvő elveit kifejthesse.

A művészi magatartás egyik, ugyancsak derűvel és némi le
mondással átszínezett lehetőségéről szól egy izgalmas Rossini
elemzés: A(z) (el)hallgató komponista. A zeneirodalom egyik talánya
a hallatlanul népszerű operaszerző elnémulása. Néhány évig a
zenés színpad számára komponált szellemes, pezsgő műveket,

aztán megelégedett ételreceptek "komponálásával". A "szakácsko
dás mögé rejtőzhet az undor a sikertől; leplezheti a félelmet a le
lepleződéstől. lehet távolságtartás, és sok minden idézőjel közé
tétele" - olvassuk az elgondolkodtató esszében.

A zeneirodalomban korábban sem volt ritkaság - részben az
előd iránti tisztelet megnyilvánulásaként - egy-egy motívum,
dallam fölhasználása. Ez az eljárás az újabb irodalomban teret hó
dított, nem ritka, hogy az író olyan mozdulattal emel művébe

vendég-szövegeket, mint aki arra figyelmeztet: ezt már más is el
mondta, kifogy tunk a mondatokból. Ám ez inkább irónia. Mert a
mondatok sosem lesznek hűtlenek hozzánk, s éppen az ilyen rej
tett idézetek beépítésénél kell leginkább ismerni titkaikat.

A folytonos dallam

Ha azt a sokat vitatott, olykor indulatokat is keltő fogalmat hasz
náljuk: katolikus irodalom, először nyilván Sík Sándor meghatáro
zására gondolunk: jó, értéket adó és mutató művekre, melyeknek
szerzőihisznek Istenben. Ha tovább boncoigaljuk mibenlétét, fogal
mi tartományán belül is különbséget tehetünk azok között az írók
között, akiknek hite kikezdhetetlenül szilárd, mások viszont foly
vást kétkedés és bizonyosság végletei között ingadozva fogalmaz
zák meg Istenhez fűződő kapcsolatukat. Mindkét művésztípuské
pes felvillantani azt az érzületet, amely sajnos meglehetősen ritka
manapság. S még ez is kétségekkel, bizonytalansággal itatódik át:
öröm és csalódás különféle változatait mutaíja. Az élet természetes
eleme a rossz. Ám benne is fölsejlik a Megváltó tövissel koronázott
képmása, mint az ünnepi remény jelképe. Ezt a kettősséget sugall
ják Csanád Béla Boldog ünnepet, hazám! című kötetének versei. Re
zignáció és fogcsikorgató elszánás végletei között születnek önval
lomásai, melyeknek könnyes, nosztalgikus alapérzését átszínezi, oly
kor ünnepi magasságokba emeli a kikezdhetetlen hitből fakadó szi
lárd meggyőződés, melynek lényege - ellentétben a mai líra szemlé
letmódjával - a keresztény igazságok és hagyományok meggyőző

déses képviselete, s ez lírai formálását áttetszővé, bizakodóvá teszi:
Én hallottam még az éneket (oo.) az angyalok szent énekét / mely is

tenadta ősi dallam, / én hallom még az éneket, / mely mindörökké hal
hatatlan. (Én hallottam még.)
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Az irodalom ettől a dallamtól sem szakadhat el végérvényesen,
de a dallamot nem feltétlenül egyféleképp lehet kottázni. Az iro
dalomnak nem természete az egyformaság. Természetével ellenté
tes az erőszakos kizárólagosság. A sokféleség a világnak alapvető

jellemzője, s az irodalomnak, ha kapcsolatot akar tartani a léttel,
meg kell engednie és őriznie a sokféleséget, hogy az emberek a
művekben önmagukra, teljesebb énjük lehetőségeire és adottsága
ira ismerjenek.

Gyökere mindenütt van

Petőcz András egyik versében szerepel ez a kijelentés. A gyökereit
veszítő fa elhal. Az irodalom sorsa is ez lehet, ha a szakítás gesz
tusát nem ellenpontozza az építés szándéka. Manapság aligha
épülnek hatalmas katedrálisok. Néhány megszállott próbálkozik
csak ilyesmivel. így születnek Juhász Ferenc hatalmas eposzai. De
a kor ezeken is otthagyja nyomát: nem arányosak, rendezettek, bel
ső terük nem könnyen átlátható. Az azonban vitathatatlan, hogy a
magasságok felé törnek dantei szándékkal és méretekben. Annál
gyakrabban figyelhetjük meg, hogy költőink egy része gyermeki
egyszerűséggel, bensőségesen, olykor némi humorral átszőve

igyekszik megtalálni vagy megszilárdítani azokat a gyökereket,
amelyek egy másik világrendhez kötik az embert. Ez a játékos hang
jellemzi Csukás István Együgyű énekét.

Isten hogyha szóra bír,
közöttünk van a papír. (. o.)

Lehet ám, hogy meghalok,
és ez micsoda dolog!
Isten, akkor mit csinálsz?
Nem lesz, akire vigyázz.

igy beszélünk, ej meg én,
s papíron a költemény.
Végül testem, ha eldffl,
kibont majd a versekb61.

Az olvasónak is igénye, hogy "kibontsa" a költöt verseiből. s
kibontsa az üzenetet is, amely neki szól. Nem baj, ha közben ját
szanak vele, léprecsalják, megtévesztik. A játék izgalmát, a derű

nyitottságát és a mozdulat ősi formáit azonban nem szerenesés
megsérteni. Sérelmével ugyanis megszúnik az az ősi viszonyrend
szer, amelynek tétje a szépség és igazság felismerése.
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