
Eszmecserékben igazán gazdag téma
körrel indult útjára a Kossuth Könyvki
adó Vélemények viták című sorozata. Mert 
hiába természetes velejárója a kortárs mű
vészetnek a minden újszerűvel, az eleddig 
nem volttal szembeni fenntartás, a szélső
ségekre hajlamos fogadtatás, mégis feltű
nő sajátsága a magyar szellemi közéletnek, 
hogy legérzékenyebben az irodalom jelen
ségeire reagál. A dilemmák azonban ko
rántsem e művészeti ág eleve problemati
kusabb mivoltából, belső törvényszerűsé
geiből fakadnak, sőt éppen a társadalmi 
valósággal, a politikával való hagyomá
nyosan direktebb kapcsolata magyarázza 
az élénk érdeklődést, a koncentrált figyel
met.

Kérdőjelek tolulnak a recenzens tollára 
is: eredendő feladatának tegyen-e kizáró
lag eleget, s mintegy visszanézvést közve
títse, minősítse a kötet tartalmát, avagy 
ítélje meg a dolog lényegét, magát az iro
dalmat is? Ez utóbbi már lépéselőnyből 
történhet, hiszen az elemzett időszakról
— a tanulmányok megírásának idejéhez ké
pest — értelemszerűen objektívebb irodal
mi önismeretünk, s ez akkor is figyelem
be veendő, ha a kötetet szerkesztő Agárdi 
Péter a „hetvenes évek” fogalmát — tel
jes joggal — nem naptárilag, hanem tör
ténetileg értelmezte, s inkább „metafori
kus értelemben” használja. Kétségtelen, 
hogy ezúttal is a távolabbi jövő fogja majd 
eldönteni, hogy mi bizonyul valós érték
nek, s „mi marad fenn az idők rostáján” 
e korszak tanújaként, de az egyidejű ál
lásfoglalásnak semmivel sem pótolható 
szerepe van az adott társadalmi atmosz
féra és követelményrendszer közvetítésé
ben, a későbbi objektív értékelés megala
pozásában.

A kötet legnagyobb érdeme — s ez a 
kiadó javára legyen mondva —, hogy így 
csokorba gyűjtve irodalomtörténeti for
rásanyagként is megőrződik néhány jel
legzetes korabeli kritika, átfogó igényű 
tanulmány. Az Viszont már a szerkesztést 
dicséri, hogy az írások nem az irodalom
— bármely korszak esetében is meglehe
tősen tág — fogalomkörében kapcsolód
nak csupán össze, hanem — a részletek el
térései ellenére — egy gondolati ívre fű
zött vaskos dolgozatnak hatnak. E látsza
tot erősíti Agárdi Péter kötetzáró „szer
kesztői jegyzete” , amely akarva-akaratlan 
summázatát — és nem lezárását— adja 
a „hetvenes évek magyar irodalma” cím
szó alatt jelzett sokrétű problémakörnek. 
Korrekt, higgadt értékelését — műveket

és véleményeket találóan visszaidéző —, 
fejtegetéseit olvasva felerősödik egyetér
tésünk, „hogy gazdag, virágzó szakasza ez 
irodalmunknak”, és még nehezebben fo
gadjuk el a kötetbe jobbára csak hivatko
zási alapként beszüremlő, dühös indulatú, 
általános válságtudatot (ami különösen 
sok zavart okozott a nem szakember, „véd
telen” olvasók körében).

Teljesen jogosult viszont az irodalom 
változásáról beszélni, amely „a témavilá
got, a központi problematikát, az esztéti
kum teljességét, a formai törekvéseket és 
kísérletezéseket tekintve egyaránt tükrö
zi” a társadalmi mozgásokat, átalakuláso
kat. Azoknak kell igazat adnunk — Agár
din kívül főleg Csák Gyulának, Faragó 
Vilmosnak, Hermann Istvánnak, Pándi 
Pálnak, Tóth Dezsőnek —, akik nem az 
irodalomból kiindulva értelmezik, nem 
csupán immanens okokkal magyarázzák a 
hetvenes évek sajátosságait, hanem a t ár
sadalmi körülmények változásaiból, az iro
dalmi alkotások hatásának módosult fel
tételeiből eredeztetik azokat. Így lehet el
kerülni a teljesítmények „iskolás összeve
tését” , amely egy korábbi periódus csúcs
teljesítményeiből képzett normatív mérce 
— Agárdi találo kifejezésével „a hatva
nas évek aranykor-mítosza” — alapján 
méricskél, s nem a valóság művészi bir
tokba vételének lehetőségei és igényei 
szerint ítélkezik művekről, tendenciákról.

Célravezetőnek azt a felfogást tekint
jük, amely egységes folyamatként szemlé
li társadalmunk — és ezen belül az iroda
lom — fejlődését, és különösen nem húz 
éles választóvonalat az utóbbi két évtized 
közé. „Hiszen még a vak is láthatja: a
hatvanas és a hetvenes évek között sem
miféle elvi szakadék nincsen. Politikailag 
és gazdaságilag egyaránt ugyanannak a 
kornak egy későbbi szakaszán élünk” — 
írja Hermann István mondandója megala
pozásaként. Azt kell hát keresnünk, hogy 
e későbbi szakasznak mely vonásait és 
mennyire hűen tükrözi a közelmúlt, a je
len irodalma.

Mindenekelőtt összetettebb, bonyolul
tabb — vagy egyszerűen, csak más — kér
dések emelkedtek társadalmi rangra, me
lyekkel lépest tartani, a „mikromozgást” 
érzékeltetni szükségszerűen csak egy gon
dolatilag mélyebb, intellektuálisabb, rész
letezőbb irodalom tudott. A konszolidált, 
stabil politikai és gazdasági alapokon egy
részt a hatalomhoz való viszony, a közös
ség és az egyén egymásrautaltsága, a sze
mélyiség erkölcsi szerepe jelentkezett új
ként, másrészt nagyobb erőre kapott — a 
társadalomban és művészetben egyaránt 
az úgynevezett „életmód-problematika” . 
Az intenzívitás — fokozatosan össztársa
dalmi — követelményrendszerével szá
molva fogalmazott úgy Tóth Dezső, hogy

„irodalmunk a gazdasági-társadalmi élet 
más szféráihoz hasonlóan »alkalmazkodá
si« periódust él át, ennek a helyzetnek az 
ábrázolási lehetőségeit, szempontjait, esz
közeit keresi, természetes kudarcok és fél
sikerek kíséretében is.

Nagyon mély elemzés adhatna csak ki
merítő választ arra, hogy a történetiség 
általános kritériumán túl mi motiválja 
társadalmilag a történelem iránti fokozott 
érdeklődést, mivel magyarázható e diva
tosnak is tetsző „múltidézés” . Inkább azt 
az alapállást érdemes rögzítenünk, ame
lyet Agárdi Péter az ilyen irodalom fo
gadtatásához, megítéléséhez ajánl: „Ha
egyes műveknél, törekvéseknél indokolt is 
a kritika, az egész jelenséggel kapcsolat
ban, a lényeget illetően joggal állíthatjuk, 
hogy nem a ma elől a múltba hátráló me
nekülést képviseli ez a tendencia, hanem 
a mai valóság széles ívű írói birtokba véte
lének szükségszerű módszerét... A tradí
cióknak ezzel a vitázva integrálódó, ár
nyalatokat összegző, kitágult színképével 
is erősödik, társadalmi-nemzeti tudatunk 
történelmi fedezete, s ennek révén a múlt 
kritikai elsajátítására épülő, de alapvetően 
a jelenből fakadó szocialista tartalma, lé
nyege.”

Ugyancsak nem könnyű az adekvát tár
sadalmi hátterét meglelni annak a jelen
ségnek, melyet „az irodalmi műfajok ha
gyományos szerkezetének átrendeződése” 
kifejezés takar. E folyamatnak kétségkí
vül az a legszembetűnőbb megnyilvánulá
sa, hogy megszűnőben van a költészet tra
dicionális vezető szerepe. Érthető tehát, 
hogy a legnagyobb figyelem, a leghango
sabb vita ezt a kérdést kísérte, s ezen az 
aránytalanságon a kötet líra-próza-dráma 
fejezetekre tagolt beosztása sem tudott 
változtatni. A  eszmecsere végül is akörül 
zajlott, hogy mihez képest csökkent a líra 
kiemelt funkciója. Egyik oldalról Benjá
min Lászlót idézhetjük, aki szerint „a mű
fajok akaratlan versenyében a mai ma
gyar próza egy lesántult költészetet’ elő
zött meg” , mígnem Agárdi mások meg
győződését is tolmácsolva azt hangsúlyoz
za, „hogy ez nem elsősorban a líra válsá
gát, színvonalsüllyedését jelenti, hanem az 
epika és a dráma felzárkózását” . A Mak
rára, a Ménesgazdára a Faustus doktor 
boldogságos pokoljárására, a „Magyaror
szág felfedezése” gyűjtőcímű szociográfiai 
sorozat legjobb köteteire, vagy Sütő And
rás műveire gondolva ezzel a véleménnyel 
lehet egyetértenünk, meghagyva Benjámin 
igazát a formai bravúrokban tetszelgő, 
semmitmondó versek kritikájában.

Önálló tanulmányt érdemelne — mint 
ahogyan kapott is már nagyon sokat — 
a hetvenes évek sajátosságaként joggal 
számon tartott nemzedéki korszakváltás je
lensége. Nagyon sok nevet lehetne, kelle
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ne idéznünk ahhoz, hogy tényszerűen bi
zonyítsuk: kiüresedett tartalma van már 
a „fiatal irodalom” létjogosultságát meg
kérdőjelező vitáknak, az arra érdemes mű
vek és alkotóik „az egységes képbe, az 
egész mai magyar irodalom értékrendjé
be illeszkednek bele; elemzésük, minősí
tésük is ebben a marxista mértékrendben 
kell hogy foganjon.” Agárdi reálisan ítéli 
meg helyzetüket, amikor ezt írja: „Van 
még mit tanulniuk életismeret, történelmi 
tapasztalatok, formateremtő műgond, ele
ven reailísta valóságábrázolás, társadalmi 
lényeglátás terén. De azt mechanikusan 
bírálni aligha lenne értelme, jelenleg több
nyire elsősorban morális-érzelmi, s némi
leg elvontan történelmi-intellektuális meg
közelítésből élik át korunkat; hogy mű
vészileg ezen a szálon kötődnek a szocia
lizmushoz, s ebből a megközelítésből bí
rálják azt, amit idegennek tartanak tőle” .

Összefoglalásként csak megerősíthetjük 
a fentebb mondottakat: a kötet jól tükrö
zi a valós helyzetet, miszerint az iroda
lom fő vonulata szocialista eszmeiségű, 
építőmunkánk alapvető, központi kérdé
seit ragadja meg, ösztönzi perspektivikus 
céljaink megvalósulását, az emberi sza
badság kiteljesedését. Végső soron ettől 
lesz elkötelezett, pártos, ez a mértéke a né
piség, a realizmus hiteles jelenlétének is, 
akárhogy vitatják a kritikusok — és sok
szor a írók maguk is — e kategóriák fo

galomváltozásait. Szabolcsi Miklós meg
jegyzéséből joggal hallik ki az önkritikus 
elégedetlenség: „Mi, kritikusok sem va
gyunk elég biztosak a valóság, a társadal
mi folyamatok megrajzolásában és érté
kelésében... Aránylag keveset írtunk fo
lyamatelemző, a műveket a valósághoz 
mérő írásokat.”

Van persze útvesztés, zsákutca jócskán 
magában az irodalomban is, és mindkét 
területre — az alkotásra és a kritikára — 
egyaránt érvényes a politika „elvárása”, 
hogy társadalmunk változásait követve 
„ne elégedjenek meg a felszínes általáno
sítással, hanem hatoljanak még jobban a 
jelenségek mélyére. Az emberiség sors
kérdéseiben népünk törekvéseivel és ál
lásfoglalásával összhangban a béke, a ha
ladás ügyét támogassák. Ne a múló diva
tot kövessék, ne a befelé fordulást vá
lasszák, hanem szocializmust építő népünk 
múltjának és jelenének, örömeinek és 
gondjainak bemutatásával segítsék elő fej
lődésünket, az értelmes közösségi élet ki
alakítását. Társadalmunk támogatja az 
irodalmat, a művészeteket, ugyanakkor 
joggal elvárja az íróktól, művészektől, 
hogy még több színvonalas alkotással fe
jezzék ki szocialista törekvéseinket, a va
lóság hű, művészi ábrázolásával gazdagít
sák életünket.”
(Kossuth, 1979.)

Csongrády Béla

Szociális élményérzékenység, szociog
ráfiai hitel, oknyomozó következetesség 
jellemzi Czakó Gábor eddig megjelent 
műveit. A primér élmények szokatlan 
gazdagsága, változatossága tűnik föl, ha 
könyveinek témáin végigpásztázunk. 
Egyetemisták, munkások, parasztok, mű
vészek, sarlatánok, tanárok életvitelét, 
mikro- és makrokörnyezetüket ábrázolja. 
Három nagy alapproblémát jár körül: a
deviáns magatartás kialakulásának társa
dalmi gyökereit tapintja ki; a morál de
valválódásáról vall; a hamis tudat által 
hitelesített szokásjogrendszer, s a tiszta 
moralitás nevében föllépő ifjú titánok, 
modern messiások összeütközéséről szól.

Az albérleti pokol jellemtorzító üst
je intenzíven foglalkoztatja A szoba című 
regényében, s az Indulatos jelentések ri
port-szociográfiáiban. A szoba nyersen, de 
hitelesen megformált alakjai a városi élet
forma peremvidékére szorult munkásem
berek. A főszereplő szerelmespár őszinte 
idillje zátonyra fut a lakáshiány nyomán 
kialakult kényszerhelyzet-sorozaton. Ah
hoz, hogy hozzájuthassanak egy viszony
lag elfogadható zughoz, részt kell venni
ük a házigazda aljas manőverében, aki 
erőszakosan megszerzi a nagyobb lakást 
magatehetetlen, beteg anyjától, a kisebbet 
az idős asszony ápolási gondjaival együtt 
átjátssza az albérlőknek. Az eltartási szer
ződés intézményesített antihumánus kény
szerkapcsolata gátlástalan dúvaddá, lá
tens bűnözővé formálja a jó szándékú, fél
szeg főhőst. A démoni kísértővé duzzadt 
lakás megszerzéséért folytatott harcban 
elveszíti a harmonikus létezés lehetősé
gét, korábbi, viszonylag tiszta, erkölcsös 
lényét. Czakó az Emberkert című köteté
nek novelláiban, meseparaboláiban, de el
sősorban az Indulatos jelentések szociog
ráfiáiban bizonyítja, hogy az antiszoci
ális viselkedési, létezési formák kialaku- 
lásának fő oka az említett térhiány. Az 
ötvenes évek mulasztásait kell még most 
is törlesztenünk, a lakásépítés még min
dig nem közelíti meg a demográfiai rob
banás ütemét, az erőszakolt centralizáció 
és ipartelepítés következtében még min
dig túl erős az áramlás Budapest felé. 
Felemás, tiltó rendeletekkel pedig nem 
sikerült — nem is sikerülhetett — gátat 
vetni a huszadik századi népvándorlásnak, 
bizonyítja az író. Valóban indulatos, 
de hiteles Czakó helyzetjelentése: az albér
let, az uzsora, a szocializmusban létező 
kizsákmányolás intézményesített formája, 
a deviáns viselkedés kialakulásának egyik 
bölcsője.

Az írót izgató másik alapprobléma 
napjaink erkölcsének vizsgálata. Siralmas 
következtetéseket kell levonnia kérdőí
vek, beszélgetések eredményeit értékelve: 
eltöröltük a vallási morál szigoró normá
it, de nem sikerült újat adni helyettük, 
nem csoda, hogy a munka megbecsülése 
és tisztelete is halódik az emberekben
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