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VÁLASZOK
A H O L M I  KÖRKÉRDÉSÉRE

Tisztelt Szerkesztőség!
Kérdésükre azért nem tudok érdemben felelni, mert a megadott névsorban szereplők 
közül számomra többen életükben sem hatottak élőnek. De egy kérdésem volna: az, 
aki soha annyira nem élt, nem hatott, az, aki iskolát csinált, aki epigonjainak már 
második nemzedékbeli epigonjai is vannak, az idén a református felekezeti gimnázi
umban érettségi tételnek kijelölt Örkény István hogy maradhatott ki a névsorból? 
Nemcsak új műfajt honosított meg, befolyásolta és ma is teszi a színműirodalom ala
kulását, Spiró elbűvölően orcátlan nemzedéke nincs Örkény életművének állandó su
gárzása nélkül, fiataljaink (nekem már mindenki az, aki két évvel később született ná
lam) nem obszcenitást, de bátorságot tanultak tőle. Körkérdésük egyébként Örkényi 
volt, szelíd és kegyeden. Hát nem elég, hogy ahogy az angol mondja, they are very 
dead, még utánuk is kiáltsuk az illetőknek, hátha nem vették észre? Ne restelljék már 
azt is megkérdezni egyszer valami illetékestől, melyik cica vitte el a magyar kultúrát, 
az irodalomtörténeti folytonosságot, amely a csonkítások miatt már soha nem adhat 
magyarázatot arra, melyik klasszikusunkban ki született meg újra. Látszatból élünk, 
úgy teszünk, mintha, pedig de pedig a pedig. Valaha írók írták a nemzet valódi tör
ténetét, agyoncenzúrázott igazmondók, most a történelmi lehetőségek írják az író
kat, bolyong az alkotó, és vigyáz a lépésére, meg ne sértsen már ebben-abban az ér
zékenységében valakit. Örkénynek már mindegy, ki felejti el a nevét, mert az ország 
megismerte. Nekünk nem mindegy. Szíves köszöntéssel vicsorítja baráti fogát

Szabó Magda

Lerakott nők

Csapiár Vilmos egyik novellájának hőse nőt szeretne szerezni magának. Szemlélődve 
sétál a Balaton-parton, és csakugyan, szép számmal fekszenek nők mindenfelé, így 
aztán kinéz magának egyet, fölveszi, és magával viszi. Nagyon örül, hogy van egy nő, 
mégis rövidesen eljön az a pillanat, amikor jobban szeretné letenni valahová. Tekin
tete már nem büszkén pásztáz, inkább célratörőn: egy üres padot szeretne találni. Ez 
a jelenet jutott eszembe leveletekről, melyből kétségbeesést vélek kiolvasni: mi lesz 
irodalmi félmúltunk nagyjaival, akikről mostanában kevés szó esik, vagy legalábbis 
kevesebb, mint néhány évdzeddel ezelőtt? Törvényszerűen el kell veszniük, ki kell hul
laniuk az utókor emlékezetéből? Elfeledettségük átmeneti purgatórium vagy végleges 
pokol? Bevallom: nem tudom, mi lesz ezekkel a -  nevezzük így őket -  lerakott nőkkel. 
Mindenesetre árulkodik valamiről, hogy (feltéve, hogy egy szélesebb értelemben vett 
nemzedék legjobbjait igyekeztetek felsorolni) eleve kihagytátok a névsorból azokat,
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akik makacsul megmaradnak az érdeklődés előterében: Szabó Lőrincet, József Attilát, 
Radnótit; vagy akik hosszú szünet után kerültek (végre vagy ismét) oda: Márait, Ham
vas Bélát. És Ottlik intenzív jelenléte persze tapintható, érte ráérünk néhány évvel 
később aggódni. Már ha akarunk aggódni egyáltalán. Szerintem erre nincs okunk; 
több indokot is tudok, hogy miért.

Magyarországon legalább a Nyugat nevével jelzett irodalmi korszak (szemlélet? pa
radigma?) hanyatlása (hanyatlásba kényszerülése) óta siralmas állapotok uralkodnak 
az irodalomról szóló diskurzusban. Az irodalomelmélet, irodalomtudomány huszadik 
századi fejleményei az irodalmi beszédben nem jelentek meg. (Ami persze semmit sem 
von le néhány irodalomtudós munkáinak értékéből, de tény, hogy már egy évtizeddel 
ezelőtti irodalmi tanulmányokat olvasva is úgy érzem, mintha Wells időgépe űzne tré
fát velem.) Ez az állapot lassan szűnőben van, széles körben tájékozott és jól képzett 
fiatal irodalomtudósok serege kerül ki az egyetemekről, akiknek a fél fogára sem lesz 
elég, amit kortársaik termelnek. Rövidesen kopogó szemekkel keresnek majd kalória- 
dúsabb feldolgoznivalót. Nem hinném, hogy képzelődöm; hiszen ki hitte volna tíz év
vel ezelőtt, hogy a legradikálisabban újító ifjú irodalomtudósok érdeklődése elsőként 
a Fa n n i  h a g y o m á n y a i felé fordul majd? Az irodalomtörténetben nincs elveszett mű. 
Leszámítva talán az értékteleneket; és ezekre akkor sincs tekintettel az utókor, ha a 
maguk idejében közkedveltségnek örvendtek.

Amúgy fura dolog ez az elfelejtett vagy elveszett művekkel. Tudjuk, hogy szám
űzetésének hírére Ovidius elégette METAMORPHOSES-ét, barátai másolatában mégis 
fennmaradt; tudjuk, hogy az egerek már fészket készítettek az ISTENI SZÍNJÁTÉK utol
só fejezeteinek kéziratában, amikor Iacopo Dante, a költő fia, megtalálta a rejtekhelyét 
a falikárpit mögött. De most, hogy könyvet írok a XVIII. századi magyar regényekről, 
belebotlottam egy még érdekesebb történetbe.

Ha a regényirodalom mai, elképesztően gazdag anyagából elindulunk visszafelé az 
időben, azt tapasztaljuk, hogy óriási permutációs rendszerben haladunk, melynek ele
mei egyre fogynak, míg valahol a barokk táján eljutunk egy ősformához. Ez a szám
talan változatban feldolgozott történet a mediterrán térségben játszódik, hősei szerel
mesek, a regény lényegében az ő kalandjaik sorozata, melyeket jórészt különböző sze
replők elbeszéléseiből ismerünk meg. A kalandok között akad rablókkal és tengeri ka
lózokkal vívott harc, fogságba esés, szerelmes közeledés valamely nagyúr részéről és 
gyilkos intrika, mely elől csak még nagyobb veszélyeket vállalva sikerül megszökni. A 
szerelmesek idegen sereggel találkoznak, összetévesztik őket valakivel, míg végre sors
szerű fordulatok és bámulatos véletlenek során át fény derül születésük titkára, feje
delmi származásukra, s így végre eljutnak szerelmük beteljesüléséig. Számos, erre a 
sémára épülő regényt ismerünk, azonban valamennyi visszavezethető egyetlen ősfor
ráshoz, és ez nem más, mint Héliodórosz Az ETIÓPIÁI THEAGENÉSZRÖL ÉS K.HARIK- 
LEIÁRÓL SZÓLÓ KÖNYV-e, melyet ma SORSÜLDÖZÖTT SZERELMESEK címen szokás meg
jelentetni. Ez a mű, miután átvészelt egy bő évezredet, a kora újkor idején mindössze 
egyetlen példányban volt fellelhető: Budán, az egykor nagy hírű Bibliotheca Corvi- 
niana egyik kódexében. Buda elfoglalásakor a görög nyelvű kézirat egy török katona 
zsákmánya lett, aki nem tudta elolvasni. Az idő tájt Európában is (hát még keletebbre) 
igen kevesen olvastak görögül. A kötet előbb nyilván egy velencei kereskedőhöz ke
rült, hasonlóan a legtöbb, törökök által begyűjtött szajréhoz. Időbe telt, mire valaki 
rájött, hogy a dolog érdekes lehet, és eljuttatta egy svájci tudós-könyvkiadóhoz, Vin- 
centius Obsopoeshoz, aki azután 1534-ben megjelentette. Az évszázad végéig tucatnyi 
latin fordítása ötven kiadásban látott napvilágot, a legtöbb európai nyelvre lefordítot
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ták (a sors iróniája, hogy éppen a magyar olvasókhoz csak egy zavaros verses átköltés 
formájában jutott el, és csak a XVIII. század legvégén fordította le Dugonics András 
A SZF.RF.CSENEK címmel); a folytatást pedig már elmondtam: a világ regény- 
irodalmának ősforrása lett.

Képzeljük el ezt a hihetetlenül veszélyes pillanatot. Az egész modern európai nagy
epika sorsa egy analfabéta martalóc kezében van. Fielding és Tolsztoj, Kafka és Garda 
Márquez akár meg se szülessenek, hiszen a forma és a nyelv, melyen remekműveket 
alkotnak majd, létre sem jön, ha ez a barom megvonja a vállát, és a kötetnyi perga
ment, melyen valami értelmetlenség van (és még jó, ha nem istenkáromlás, hiszen ez 
nem a KORÁN, ennyit még ő  is tud), elhasználja gyújtósnak vagy fidibusznak. El lehet 
képzelni ennek a pillanatnak a súlyát?

Nem, persze hogy nem. És nem is érdemes. A történet, bár minden mozzanata hi
teles, egészében minden bizonnyal hamis. Hiszen ha ennek analógiájára azt próbál
nánk kiszámítani: miféle véletlenek során át, mennyi ehhez hasonló esetleges mozza
nat érintésével jutottak el szüléink addig, hogy megismerkedjenek egymással, be kel
lene ismernünk, hogy ez a valószínűség gyakorlatilag nulla. Saját születésünk -  mind
annyiunké! -  merőben valószínűtlen esemény. Ha Héliodórosz regénye elveszett vol
na, akkor most másmilyen volna a kultúránk. De nem rosszabb, nem értéktelenebb, 
mint a mai. így hát meg kell tennünk természetesen mindent, hogy örökölt értéke
inket átadjuk utódainknak; ha azonban nekik nem kell, ha egy részét elpotyogtatják, 
annyi baj legyen. Majd felszedik. Vagy nem. Az irodalmi folyamat nem képzelhető el 
művek, megőrzött művek nélkül. A lényege mégis inkább az az állapot, melyben mű
vek születnek. És ezt, legalábbis egyelőre, nem vesztettük el.

Bodor Béla

Kedves Réz Pál és Domokos Mátyás! Kedves Barátaim!
A megtisztelő fölkéréstek köszönöm, hiszen gyötrő és súlyos problémát, helyesebben 
problémákat vet föl, de attól tartok, méltatlannak tettétek föl, illetve olyasvalakinek, 
akinek válaszára kevesen kíváncsiak, s ami még rosszabb, akinek véleményére kevesen 
adnak. Ami persze nem baj, de jó, ha tisztában van vele a válaszra vállalkozó. A mai 
hisztérikus körülmények közt én nem is vállalkozom rá, mert a szavak -  úgy látom -  
itt már nem sokat jelentenek, s gyakran csak elrejtik az igazi indítékokat. Meg aztán 
sosem tartoztam a nyilatkozó, a hangadó, a mások számára követendő utat kijelölő 
elméleti emberek közé. Mindig többre becsültem az irodalmi gyakorlatot, az írást, a 
műveket. Az elméletgyártás, az elméleti tisztázás persze nagyon fontos dolog, de nem 
az én területem, megöregedve minek kontárkodjak bele. Amiket e problémákkal kap
csolatban gondoltam és tenni tudtam, azokat, amennyire lehetett, megvalósítottam 
(részben megvalósítom még ma is) a mindennapi életben, közelebbről a szerkesztői 
munkám során, s úgy-ahogy (részlegesen és nem tételesen kifejtve) megfogalmaztam 
a verseimben, és rögzítem a jövőben is, mert erre van s csak erre van készségem és 
késztetésem.

Babits általatok idézett fölvetéseivel, állításaival és Egry József kérdésével, illetve 
mindkettőjük aggodalmaival persze egyetértek, körbepillantva csakugyan riadtan ál
lapíthatjuk meg, hogy régóta nagy bajban vagyunk. Mostanában meg különösen, úgy 
tetszik, teljesen eltévedtünk, csaknem mindannyian megzavarodtunk. Magyar, nem
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zeti és szellemi értékeinkről nincsenek egyezményes, általánosan elfogadott nézete
ink, mértékegységeink, nincsenek vagy alig vannak közösnek tartott javaink. A ma
gyar szellemi életjeleseinek többsége vádaskodó, egymásra acsargó szekértáborokban 
szorong, illetve azokon kívül ténfereg riadtan.

A helyzet már-már tarthatatlan. Kívánom nektek, hogy vállalkozástok sikeres le
gyen: a körkérdésetekre beérkező válaszok vezessenek csakugyan hasznos eszmecse
réhez, és segítsék elő a zavaros helyzet mielőbbi tisztázását, s főként a kívánatos, mi
előbbi megbékélést, de a sajtóvitában a magam részéről én nem tudok és nem is kí
vánok részt venni.

Budapest, 1998. március 24-én

Őszinte nagyrabecsüléssel és baráti üdvözlettel
Parancs János

Mint az elítéltek...

Amint a Holmi szerkesztőinek kérdéseire adandó válaszomat igyekeztem papírra vet
ni, azonnal észrevettem a körkérdésekre adott válaszok csapdáit. Itt kiszolgáltatottabb 
az ember, kiszolgáltatottabb, mint amikor tanulmányt ír. Nincs mód bizonyításokra, 
hosszú levezetésekre, hivatkozásokra, a gondolatmenetnek önmagában kell állnia, s 
ez az önmagában álló gondolatmenet kiszolgáltatottabb, mint az, amit egy hosszabb 
tanulmányban próbál elmondani az ember. Az.onnal szembeötlik az is, hogy milyen 
keveset is tudunk a tárgyunkról, az irodalomról -  pedig hát ez az, ami valamilyen for
mában kitölti az életünket. Olvasunk, mert nem tehetünk mást, írunk is néha, de tud
juk-e, hogy az, amit olvasunk, korszerű-e egyáltalán. Ki és mi döntheti el, hogy egy 
mű mitől korszerű? Ha nekem tetszik s másnak nem, akkor korszerű-e? S ha másnak 
tetszik, de nekem nem, akkor már korszerűtlen? Szociológiai kutatások ezen a téren 
alig folynak, így hát azt sem tudjuk, mit olvasnak az emberek, s abban sem lehetünk 
biztosak, hogy amit olvasnak, az éppen korszerű. (Könyvtáros barátaim egyértelműen 
állítják, hogy a könyvtárakból főképpen a gyakorlati, kézzelfogható hasznot hozó 
könyveket kölcsönzik, de ugyanígy állítják azt is, hogy a „világirodalom”-nak ma jóval 
népesebb az olvasótábora, mint a „magyar irodalom”-nak, de jelenti-jelentheti-e ez 
azt, hogy az egyik korszerűbb, mint a másik?) Nem folytatom tovább, talán az eddi
giekből is kitűnik, hogy a föltett kérdésekre lehetetlen pontosan bizonyított válaszokat 
adni, a bizonyítékok helyett inkább a „megérzéseinket” fogalmazhatjuk meg, ez pedig 
más megérzésekkel szemben valóban kiszolgáltatottá tehet bennünket, még akkor is, 
ha a „szakma” -  vajon ki tartozik a szakmához? -  megérzései így vagy úgy azért kap
csolódnak egymáshoz.

A feltett kérdésekre azért is nehéz válaszolni, mert már az értelmezésük is gondot 
okoz. Vajon azt nézzem-e meg, hogy a felsorolt szerzők közül kit tartok ma „korsze
rűdnek -  megtehetném, hiszen az időszak, a mi korunk fontosnak tartott kérdéseit 
kellene csak rávetíteni a példaként idézett életművekre, s ha lenne kedvem patika
mérlegen mérlegelni azt, amit ebben a formában semmilyen módon nem lehet mér
legelni, akkor megmondhatnám, hogy az adott pillanatban kit milyen mértékben tar
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tok „korszerűdnek. (Az enyhe gúny talán azért is indokolt, mert volt idő, amikor ma
gam is egyik vagy másik korszerűnek vélt életmű aktualizálása mellett érveltem, mi
közben természetesen elismerem azt is, hogy az utókor folyton változó léthelyzetéből 
időszakonként más-más pillantás eshet egy életműre.) Vagy inkább a szerkesztők által 
felsorolt névsort bővítsem? Azonnal, gondolkodás nélkül írom az általuk leírt nevek 
mellé Csanádi Imre, Kálnoky László, Szilágyi Domokos, Sziveri János, Baka István 
nevét, a különböző nemzedékekből azokét, akiknek életműve megteremtőjük halála 
okán már egymás mellé került, miközben nem értem, hogy -  példaként említve -  Sza
bó Lőrinc, Márai Sándor miképpen maradhatott ki egy ilyen névsorból. De amikor a 
neveket írom, egyből érzem azt is, hogy a nevek felsorolásának nincs sok értelme, már 
csak azért sincs, mert a nevek mögül elmaradhat a textus, az általuk megteremtett 
mű, ahogyan ez már annyiszor előfordult a névsorolvasások és címkézések időszaká
ban. Azt hiszem -  érzem -, hogy a szóban forgó időszak irodalma nagyobb és jelentő
sebb annál, hogy a történeti-elméleti gondolkodás fel tudná dolgozni, ezért vagyok 
nagyon is szkeptikus a magam „szakmáját”, illetve a szakma lehetőségeit illetően, s 
mire a közelmúlt irodalmát -  merthogy végül is arról van szó -  „belegyömöszölik” 
majd valami irodalomtörténetbe, már egészen más lesz, mint ahogyan a művekben 
létezik. Mindezek után persze annak sem lenne értelme, hogy a felsorolt nevek -  vagy 
inkább a nevek jelezte művek -  kapcsán elmondjam, hogy most éppen kit -  illetve mit 
-  s miért érzek közel magamhoz. Már csak azért sem teszem ezt, mert azt hiszem, hogy 
valójában nem is erről van szó. A valódi kérdés az, amire a kérdéssorozat egyik tagja 
is utal Babits szavait idézve, hogy miért is alakult ki a napjainkban érzékelhető „pél
dátlan közöny” a közelmúlt irodalmával szemben, korunk miért ejti el „múltjának érté
keit”, ahelyett, hogy azt „mindjobban asszimilálni, köztudatba vinni törekedne”.

Igen, ezt érzem a valóban lényeges, a megválaszolandó kérdésnek. S amilyen egy
szerűnek, egyértelműnek tűnik a kérdés, annyira kézenfekvő a válasz is. Azért, mert 
az a kor, legyen bármennyire is közel hozzánk, vagy éljünk részben még mindig benne, 
amelyben a körkérdésben felsorolt nevekkel jelzett életművek megszülettek, nem ha
sonlítható össze a mi életünket körbefogó korral, ha ezt lehet még egyáltalán annak 
nevezni. Emlékezzünk arra a mozzanatra, amelyikben Kundera -  az E l á r u l t  TESTA
MENTUMOK című munkájáról van szó -  Rabelais és Rushdie helyzetét összehasonlítva 
elmondja, hogy amikor Rabelais menekülésre és elrejtőzésre kényszerült, korának 
több nagy hatalmú embere oltalmába vette. „Egyetlen Du Bellay bíborost, egyetlen I. Fe
rencet sem látok -  mondja erre utalva Kundera -  a mai Európában" -, majd pedig teljes 
joggal kérdi: „De vajon Európa-e még Európa? Azaz »a regény társadalma«? Más szavakkal: 
vajon a modem idők korában él-e még? Vajon nem egy másik kor küszöbén áll-e már, amelynek 
még nincs neve, s amelynek számára a művészei nem fontosak? Ha így van, miért bökkenünk 
meg azon, hogy nem háborodik fel túlontúl, amikor története során első ízben a regény művészetét, 
kizárólagosan az ő művészetét halálra ítélik? Vajon az új korban, a modem időket követő korban 
nem él-e úgy a regény egy ideje már, mint az elítéltek?”

Minden tapasztalatom, munkám, az élményeim, minden ahhoz a korszakhoz köt, 
amelyben a Holmi szerkesztői által felsorolt szerzők a maguk életművét megteremtet
ték: nemcsak műveket hoztak létre, hanem nagy kultúrát is teremtettek -  a kultúra 
mindig több az adott időszak műveinek összességénél, s ennek a kultúrának egyetlen 
anekdotáját, az anekdotában felvillanó szellemiséget és szellemességet többre becsü
löm a mostani kultúranélküliség kiábrándító ürességénél, mégis meg kell kérdeznem: 
vajon az a kultúra, amelyre az ő nevük és művük utal, a modem (?) időket követő korban nem
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él-e úgy egy ideje már, mint ahogy az elítéltek élnek? A hagyományos módon tételezett kultúra 
vajon nem számít-e idegen testnek a most formálódó újabb új világban? A kérdések mögötti 
tapasztalat természetesen azt is jelzi, hogy a nevek által felidézett kultúra addig él és 
addig hat, az utókora addig mondhatja leszármazottjának magát, ameddig az azt meg
teremtő közeggel -  itt és most nem a politikai közegről beszélek -  a folytonosságát 
meg tudja őrizni. Egy időszakban rengeteg „modell” élhet egymás mellett: ameddig 
a fentebb emlegetett kultúrát megteremtő modell megőrződik a társadalomban, ad
dig az említett művek is megmaradnak, főképpen az említettek által létrehozott mű
vek -  időszakonként természetesen más és más hangsúlyokat előtérbe helyezve -, an
nál is inkább, mert az adott közegben az Egry Józseftől idézett „értékeinek megbecsülői” 
is léteztek, így a társadalmi legitimáló, értékelő, elemző szerepet betöltő erők a maguk 
munkáját elvégezve az adott modellbe illesztették a társadalmi téren is megbecsülendő 
értékeket. Közben újabb és újabb modellek jönnek létre, s ha már ezek egyike sem 
őrzi a folytonosságát a most leírttal, akkor válik holt irodalomtörténeti -  felidézendő és 
felidézhető -  értékké mindaz, ami korábban még eszményeket és magatartásokat be
folyásoló erő volt.

A hagyomány minden mozzanatában törések vannak, mondja a Jelenkorban közzé
tett, példaértékű alapossággal megírt dolgozatában Márton László, s az is természetes, 
hogy minden időszak embere valahol a törésvonalon, a legújabb törésvonalon látja a 
maga helyét. A magyar irodalmi kultúra egyik legutolsó törésvonalát, egy újfajta iro- 
dalmiság kialakulását -  nevek említésével: Mészöly Miklós új művei, hatásának felerő
södése, Tandori Dezső, Nádas Péter, Esterházy Péter értékrendeket befolyásoló hatása 
-  a hetvenes évek elejére helyezi a szakmai közvélekedés. Márton László erről a törés
vonalról jó érzékkel mutatja ki, hogy inkább súlypont-áthelyeződés volt, olyanfajta 
megújulás, amelyik a hagyománynak is más oldalát mutatta meg. (Mert nemcsak az 
ősök választják ki az utódokat, hanem az utódok is az ősöket.) „Az elmúlt húsz év során 
az élő magyar irodalom a Nyugatot avatta előzményévé -  mondja. -  ...Azáltal, hogy a Nyugat 
az élő magyar irodalom előzményévé vált, nemcsak az Újhold és környéke bizonyult megszólít- 
hatónak, hanem a Nyugat előtti vagy a Nyugaton kívüli irodalomból is felértékelődött sok min
den, amire nem volt szokás odafigyelni azelőtt. (Arról nem is beszélve, hogy a Nyugaton belül 
Osvát fontosabb lett, mint Hatvány. Csáth Géza meg minden középfok nélkül lett fontos; mások 
viszont szép csöndben elfelejtődtek.) Mert ha Kosztolányi a bátyánk, akkor Csáth Géza is, ha 
pedig Csáth Géza, akkor Cholnoky Viktor is.” Most, a legújabb szakadásban nem érzem, 
hogy hasonló hátországteremtés zajlana. Most azt érzem, hogy az idő hatalmasat lépett 
előre (nem egyszerűen a rendszerváltás miatt, noha azáltal, hogy nyitottá változott az, 
ami zárt volt, természetszerűen rengeteg jelenség felerősödött), szinte naponta tűnik 
el valami abból, amit régebben értéknek tudtam, irodalmi értéknek (így volt ez egyéb
ként már 1989 előtt is), lezárt életműveket érzek elértéktelenedőknek (nem a kérdés
sorozatban megjelöltekét), s még nyitottakat hirtelen magukba zárulóknak és érvé
nyességüket így elvesztőknek, miközben látom azt a hatalmas küzdelmet is, amelyet 
a legkiválóbbak művük hitelességének megőrzéséért folytatnak. (O, ha tudnám, mitől 
hiteles egy mű.) Miközben még mindig lehetséges a történelem folyamatába való szin
te közvetlen belehelyezkedés (de csak keveseknek adatik meg a hitelesség ezen a téren 
is -  ó, ha tudnám, lásd feljebb), egyre inkább a történelemből való kilépés válik ural
kodóvá. Azaz nem is kilépés, hanem a törésvonal előtti világba való visszalépés, egy
fajta megszakadt folytonosság megteremtése oly módon, hogy mindaz, ami azt meg
előzően sors volt, eltűnik a történelemből. Erről írta meg Márton László a maga dol
gozatát Darvasiról, Háy Jánosról, Láng Zsoltról s hát Mészölyről és Sándor Ivánról,
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akik az eltűnt történetet, illetve a történeti folyamatot szeretnék összerakni. Azok pe
dig, akik korábban az élet abszurditását a történelem abszurditásával vagy éppen a 
történelemtől való megfosztottság leírásával fejezték ki, egyre inkább a mai világnak 
a hagyományos értékekkel mért abszurd vonásait örökítik meg, mint például Grendel 
Lajos és Zelei Miklós. Mindez azt jelzi, hogy a teremtett világok változataiban sajátosan 
új vonások is megjelennek, azaz a változásokról tudomást nem vevők mellett, s azok 
mellett, akik még a korábbi „modellben” létezve képesek hiteles művet alkotni (ó, ha 
tudnám, mi az, hogy hitelesség), vannak, akik az újabb létérzékelés alapján teremtik 
meg a maguk művét...

Vajon lesz-e összekötő kapocs a hagyományos magyar kultúra és az újabb, a törté
nelemtől vagy inkább a sorsszerűségtől megfosztott újabb kultúra között? Ha igen, 
akkor alighanem Weöres Sándor költészete lesz ez a kapocs -  ez is lehet válasz az egyik 
kérdésre -, az a költészet, amelyet alighanem egyre többen érzünk nagynak, oly
annyira nagynak és gazdagnak, hogy az értelmezésére még kísérletet sem teszünk... 
Mindenesetre Kovács András Ferenc, a költészete hitelességét már megteremtett (még 
megőrző? -  ó, ha tudnám...) poéta mondta róla: „Vannak ugyan ideig-áráig így-úgy kisa
játítható fontos életművek -  KAF itt mintha a mostani vita felé tenne egy lépést nagy 
versek, de maguk a nagy költők sem kisajátíthatok, s maga a költészet sem. Nem tudom, hogy a 
kórosan kisajátítók mihez kezdenének például Weöres Sándor költészetével? Meglehet, erősen za
varban volnának, mert Weöres valóban az egyik »legmagyarabb magyar« költő, sőt: világmére
tűbb poéta ő több nála sokkal kevésbé tehetséges, ám szerencséjére francia vagy amerikai költő
kollégájánál... Világméretű és összmagyar.” Igaz, miközben Weöresről gondolkodunk, azt 
sem felejthetjük, hogy nemcsak a múltról nem tudunk semmit, hanem a jövőről sem. 
Nem tudjuk, hogy az egy-két évtized múlva létező magyar irodalom kihez nyúl majd 
vissza, s azt, akihez visszanyúl, miképpen formálja majd a saját képére -  feltéve, ha 
lesz, de hát miért ne lenne, önálló arculata. Egy-két sajátosságban azért biztosak le
hetünk: egyrészt abban, hogy ennek a jövőnek is biztosan meglesznek a maga emberi 
tartalmai, értékei, ha ebben nem hinnénk, akkor a Horatiustól Berzsenyin keresztül 
máig öröklődő „folytonos romláselmélet” középpontjába helyeznénk magunkat, más
részt pedig abban, hogy a mostaninál és a korábbiaknál jóval több kulturális modell 
fog egymás mellett létezni, sajátos szemléletmóddal, hagyományvilággal, nyelvhasz
nálattal, esztétikával. S ha az egyikben Weöres Sándor lehet a hagyományhoz vissza
vezető kalauz -  ki tudja elősorolni akár csupán jelzésszerűen is, hogy milyen hagyo
mányvilágok élnek tovább Weöres költészetében? -  akkor egy másik „modellben” más, 
a mai irodalom vagy a korábbi irodalom, az említett nevekhez kötődő művek így él
nek, így élhetnek majd tovább egy új irodalmiságban. S hogy miképpen élnek tovább 
az olvasók tudatában? Erről semmi mást nem lehet mondani, csupán azt, hogy amíg 
olvasó ember lesz, addig az olvasás, az értelmezés és a megértés lehetősége adott lesz. 
A felidézett új irodalomról pedig azt lehet sejteni, hogy egyvalamiben biztosan külön
bözni fog a Füst Milán, Németh László, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Baka István által 
megteremtett irodalomtól, mégpedig abban, hogy amíg azért ennek mégiscsak voltak 
-  vannak -  „értékeinek megbecsülői”, olyan megbecsülői, akik a társadalomba ágyaz- 
ták-kapcsolták az általuk leírtakat, ezért is beszélhetünk róluk -  s időnként műveikről 
is -  haláluk után, addig ez az új irodalom önmagában fog létezni, s egy idő után le
mondani kényszerül majd arról is, hogy önmagát az általa pontosan érzékelt külső 
világgal megismertesse.

Fűzi László


