„Önvizsgálat és irodalom"
M A I S Z O V J E T IRÓK. E S S Z É K
Még mindig f u t j a a változatokból! Pedig nem könnyű címet adni a Gondolat kiadó sorozatában megjelent szovjet irodalmi esszékötetek legfrissebb darabjának . . . Az eddigi kiadványokéhoz hasonlóan azonban (Szovjet irodalom,
1959; Az ú j szovjet irodalom, 1967; Napjaink szovjet irodalma, 1974) e mostani
könyv címe is irányadó: Mai szovjet írók. Mert míg a hatvanas években valóban „ ú j " irodalom született, s a hetvenes évek elejére ú j r a felfedeztek néhány
XX. századi „elfeledett" írót, kiknek életműve csaknem „kortárs" irodalommá
vált, addig a nyolcvanas évek szovjet irodalma az egyes alkotók, különálló írói
életművek számbavételével jellemezhető leginkább. A napjainkra lassan érvényüket vesztett kategóriák, besorolások, irányzatmegnevezések („negyedik nemzedék", „háborús", „falusi", „városi" próza stb.) helyét fokozatosan elfoglalja a
„besorolhatatlan" művek életpályán belüli elhelyezésének, a belső, szerves
viszonyítási pontok kitapintásának, a „felívelések és zsákutcák", „megtorpanások és kibontakozások" egymást váltó-értelmező elemzésének igénye. Ez a törekvés érezhető a kötet 13 szerzőjének 22 szovjet íróról, költőről írott tanulmányaiban is.
Kiket tekinthetünk tehát e kötet alapján a mai szovjet irodalom legjelesebb
alkotóinak? Milyen szempontok alapján történt a válogatás?
A választ részben megadja a szerkesztő, Wintermantel István bevezető tanulmánya, mely nemcsak útmutatásul szolgál a kötet írásaihoz, de egyben az
utóbbi néhány évtized szovjet irodalmának nagyvonalú, múltat és jelent szembesítő politikai, esztétikai és morális szempontokat nyíltan számbavevő összegző jellegű elemzése.
A szerző Az önvizsgálat irodalma címben jelöli meg azt az alapvető szempontot, mely köré szervezhetőnek véli az utóbbi idők szovjet irodalmának egymással egybecsengő, párhuzamba állítható, vagy éppen egymással polemizáló
jelenségeit. Az iroddalmi korszakváltások meghatározásában gyakran fellelhető
elllentmondások érintik a hetvenes, nyolcvanas évek irodalmát is, Wintermantel
István azonban egyértelműen fogalmaz: „ . . . m i n d e n jelentős irodalmi teljesítmény kezdeménye megvolt m á r korábban is, az ötvenes-hatvanas években; ami
most a többlet: együttes jelentkezésük, öszekapcsolódásuk — a szintézis." [ . . . ]
„Mindaz az érték, ami a hetvenes években és azóta a Szovjetunió népeinek irodalmaiban létrejött, azoknak a szellemi-társadalmi változásoknak az eredménye, amelyek az ötvenes években kezdődtek." A társadalmi, erkölcsi önvizsgálat irodalma tehát mindenekelőtt abból a forrásból táplálkozik, mely az „olvadás" időszakának szellemi mozgásaiból ered, s melynek hatása nem csak politikai, társadalmi, de esztétikai változásokkal is mérhető.
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E bevezető tanulmány talán legszembetűnőbb vonása az a nyíltság és
korrektség, mely bizonyos irodalmi jelenségek (a disszidensek problémája; esztétikai és módszerbeli viták: a nemzeti elfogultság és vallásosság kérdése) megítélésében megnyilvánuló ellentmondások bemutatását jellemzi. A szovjet irodalommal kapcsolatban oly sokat emlegetett és elkoptatott sokszínűség fogalma
a tanulmány szerzőjének elemzése nyomán ismét feltöltődik — a nemzeti, tematikai stb. sokféleség mellett (vagy méginkább helyett) maga „az érvényesített életszemlélet és az érzékletesen ábrázolt közeg" mutatkozik meg a legkülönbözőbb színekben, árnyalatokban, derűsebben vagy komorabban, szatirikusán vagy szelíd rezignációval telten, történelmi hitelességgel, vagy éppen groteszk torzításában.
Mindez azonban igazán hitelessé csak az egyes alkotói életművek konkrét
vizsgálata során válhat, amire ez a tanulmánykötet is vállalkozik. Több-kevesebb skerrel.
Mint minden gyűjteményes kötet esetében, most is felmerül a kérdés:
„mért éppen ők, és nem mások?" Igaz, a szerkesztő bevezetőjének végén kitér a válogatás szempontjaira, indokol és védekezik, érvei azonban nem minden esetben meggyőzőek. Méltánytalanul kevésnek tűnik a nem orosz írók
aránya, hiszen F. Iszkander, N. Dumbadze, H. Matevoszjan nem csak jelentős
alkotók, de műveik magyarul is hozzáférhetőek. A líra válságára hivatkozva
sem kellene megfeledkezni D. Szamojlov, E. Mieőelaitis, vagy éppen B. Ahmadulina költészetéről, s talán idővel helyet kap egy kötetben a tudományosfantasztikus irodalom kiemelkedő képviselőinek, a Sztrugackij testvéreknek
esztétikai szempontból is figyelemre méltó munkássága. S még egy látszatra
fórmai kérdés: a fiatal írónemzedék tagjai közül egy sincs, aki helyet érdemelne a kötetben? Vagy a borítón zsenge ifjúként merengő Voznyeszenszkij
(a maga 52 évével) képviselné még ma is az „újabb nemzedéket"? S az a Rab
Zsuzsa, aki folyamatosan fordítja a legfrissebb szovjet költészetet, s évről évre
kötetekbe gyűjti a lírai termés legjavát, miért a már méltán klasszikusnak
számító, de csaknem húsz éve halott Ahmatováról ír? E költői szépségű fordítói vallomásnak nem itt kellett volna helyet csinálni, még akkor sem, ha valóban adósságot törleszt.
ö t olyan névvel is találkozunk a választott szerzők között, akik a korábbi
kötetekben is szerepeltek. Mindannyian (Ajtmatov, Bikov, Bondarev, Zalagin és
Voznyeszenszkij) igen jelentős, gyakran szenzációszámba menő művekkel jelentkeztek az utóbbi években, ezért valóban indokolt jelenlétük.
Csingiz Ajtmatov tagadhatatlanul a mai szovjet irodalom legnépszerűbb
és legizgalmasabb, igazi világirodalmi rangú alkotója. Művei alig néhány hónappal otthoni megjelenésük után magyarul is olvashatók. E sorozat kiadványai azonban mégsem vállalkoztak az eddigi teljes pályakép felvázolására, talán éppen az irodalmi anyag rendkívüli bősége és tartalmassága miatt. Egy
korábbi tanulmány csak „A versenyló halála" elemzését tartalmazza, Hermann
István e kötetben szereplő esszéje pedig csak a legutóbbi nagy vihart kavaró
művet, Az évszázadnál hosszabb ez a nap című regényt vizsgálja egy kiemelt
szempont, a mankurt-probléma alapján. Pedig milyen csodálatos művek előzték meg ezt a regényt! Elég csak a filmről is ismert „Fehér hajó"-t, vagy a megrendítő szépségű „Korai darvak"-at említeni, de még a kevésbé sikerült „Tengerparton futó tarka kutya" is fontos állomása e különleges sorozatnak.
Hermann István a modern eposz megteremtőjeként ünnepli Ajtmatovot,
s regényt (melynek címe kimaradt az elemzésből...) a szocialista művészet
egyik legkiemelkedőbb teljesítményének tartja. Az emberiség történelmi tudata
35

megőrzésének lehetőségét és veszélyeztetettségét — többszörösen rétegezett
eseménysorban is — érzékeltető ajtmatovi problematika a klasszikus eposzokkal való egybevetésre készteti a tanulmány szerzőjét. S ha néha túlzásnak is
tűnik az „Iliász"-ra történő többszöri hivatkozás, az egymást kölcsönösen értelmező történetek, a közvetítő szálak áttételei, az események megkettőzöttségére
való utalások végül is egy mesteri módon megkomponált, az eposzi ábrázolás
lehetőségeit szellemesen felhasználó regény születéséhez vezettek. A történetek
egybecsengéseinek mindenáron való igazolása azonban időnként túlzott leegyszerűsítésekhez vezeti a tanulmány szerzőjét, mint ahogy ez a Förgeteges Karanarról szóló, legendisztikus ihletésű „állattörténet" értelmezéséből is kitűnik:
„Mindaz, ami Edigej esetében problémát jelent — a múlt emlékei, a gyerekek,
saját felesége —, ez nincs meg az állati ösztön világában, ahol a viszonylatok
leszűkülnek egyedül a szexualitásra. A lényeges különbség az, hogy az állat
számára nem létezik a történelem, mivel a történelem viszonylatok összessége,
az ember számára viszont a történelem létezik. Az ember történeti lény." Az
emberiség történeti létének alapja az emlékezet, vallja Ajtmatov, s „a mankurt
mint személyiség és a mankurt világ", tehát az emlékezet nélküli lét hátborzongató vízióját a tanulmány szerzője is a regény „szívszorító tárgyának" nevezi. Ebben a kulcsban értelmezi a mű legvitatottabb cselekményszálát is, a
„sci-fi"-történetet, ami szerinte „végső fokon (...) a történetiség megőrzésének és megmaradásának sztorija is", hiszen „a föld lakóinak maguknak kell az
igazán jó társadalmat és az igazán magasrendű technikát mint történelmi terméket kiszenvedniük. Csak a magunk történeti útja és szenvedése adhat megoldást a mi történeti problémáinkra." De még ha ily módon igazolhatónak látnánk is a regénybeli „emberhez méltóbb társadalmat alkotó lényekkel" való
kapcsolatteremtés „legfelsőbb utasításra történő" végleges megszakítását, nem
csengenének-e vissza kísértetiesen a „modern mankurt" Szabidzsan szavai:
„Az ember mindent a központi programozás szerint csinál. Azt hiszi „hogy
úgy él, úgy cselekszik, ahogy akar, pedig valójában felsőbb utasítás szerint."
S nem jut-e eszünkbe a Hermann István által is idézett megállapítás, hogy
„amit egyszer végiggondoltak, azt többé nem lehet meg nem történtté tenni"?
Egészen másként jelentkezik a történeti problematika a hagyományosan
„háborús prózának" nevezett irányzat két képviselőjénél, V. Bikovnál és J.
Bondarevnél. Újabban megjelent műveikben továbbra is központi helyet foglal
el a nagy honvédő háború témája, de a növekvő történelmi távlat s a társadalmi és egyéni önvizsgálat fokozódó igénye differenciáltabb szemléletet, s főként Bondarev esetében írói technikában is jelentkező újszerű megközelítésmódot diktál.
Kun Miklós láthatóan jól ismeri nemcsak a Bikov-műveket; de azok
születésének, kritikai fogadtatásának, hatásának körülményeit is. Jól tájékozottsága azonban kissé „ránehezedik" mondanivalójára, s az életrajzi elemek,
interjúrészletek, tartalomismertetések kevés teret engednek az esztétikai elemzésnek. A bikovi erkölcsi igényesség, a művekben megjelenő „kegyetlenül következetes etikai normák" hangsúlyozása eltakarja a művet, amely a maga eszmei-poétikai-stiláris egységének minőségével ad valódi rangot írójának.
Sebes Katalin Bondarev-tanulmányában nem csupán a legutóbbi művek
elemzésére, de az írói pálya legfontosabb állomásainak megragadására is kísérletet tesz. Nem tűnik felesleges ismétlésnek felidézni a korábban született
művek legismertebbjeit, hiszen — mint ahogy ezt a szerző meggyőzően bizonyítja, a művek tematikai rokonságán s szemléletbeli következetességén túl
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valóban fokozatosan „érlelődő" alkotói pályáról van szó, melynek kétségkívül
eddigi legjobb darabja A part című, nálunk is nagy sikert aratott regény.
Meglephetné az olvasót az Andrej Voznyeszenszkijjel való újbóli találkozás,
hiszen az eddig megjelent négy kötet közül most már ez a harmadik, ahol ismét felidézhetjük nevét a kiválasztottak között. Garai Gábor megelőző két eszszéje azonban egy és ugyanazon szöveg — egymástól alig pár sorban eltérő —
két változatának tekinthető, így az első tanulmány megjelenése óta eltelt csaknem húsz év önmagában is indokolja, hogy e rendkívül termékeny, fordulatokban, hangnemváltásokban gazdag költői utat ismét áttekintsük. Szilágyi Ákos
tanulmánya alighanem a kötet legkiforrottabb, szigorúan szerkesztett és mégis
könnyedén pergő, elméleti kérdéseket és konkrét versinterpretációt harmonikus egységbe foglaló írása. A szerző szinte lépésről lépésre nyomon követi
a voznyeszenszkiji irodalmi személyiség megalkotásának egyes szakaszait, s a
kritika által gyakran „törésnek" ítélt hangváltásokat is szervesen illeszti e sajátosan kísérleti poétika kidolgozásának, a költő önmagára találásának ellentmondásoktól feszülő, de a belső átalakulások logikus láncolatát alkotó folyamatába. A más és más irodalmi pillanatok mozaikjaiból összeálló Voznyeszenszkij-kép Szilágyi Ákos szerint a „profanizáló lírai személyesség" különleges megjelenési módja: a vers akusztikai hatásaival kísérletező, majd a költői nyelv
vizuális kitágítására törekvő, ugyanakkor erkölcsi felfogásában az ősi orosz
hagyományokig visszanyúló, azokat a modern ember világszemléletében ú j r a értelmező költői magatartásmódén. A „nem irodalmi" irodalmiasításának voznyeszenszkiji változata a költészet „kitágításának" olyan lehetőségeit teremtette
meg, melyek nemcsak hogy „átlendítették" a költőt nemzedékek válságán, de
újabb és újabb poétikai megoldások kidolgozása felé vezették és vezetik.
Egy kevésbé ismert költőt, A. Zsigulint mutatja be Szilágyi Ákos másik
tanulmánya. A szépen megrajzolt portré alapján egy vonzó emberi és írói magatartásforma, természetes egyszerűségével is megkapó lírai attitűd bontakozik ki
előttünk. S habár Wintermantel István úgy véli, hogy „miközben a líra válságáról beszélünk, sok halk filozofikus érték fölött elsiklik a tekintetünk", valójában azonban sem Zsigulin, sem a kötetben szereplő másik két költő, R. Gamzatov és A. Jasin (sorrendben Balogh Ernő és Kun Miklós tanulmányaiban)
sem vonják magukra igazán figyelmünket, s e tanulmányok olvasása közben
nem érezzük egy újszerű, különleges lírai alkat felfedezésének vagy újrafelfedezésének izgalmát. E két utóbbi költőre is vonatkoztathatjuk Szilágyi Ákos
Zsigulinról írott sorait: „nem annyira költészetével, mint inkább témájával van
jelen a szovjet irodalomban". A „falusi próza atyjának" tekintett Jasin, s „Az
én Dagesztánom" prózai önvallomásáról ismert Gamzatov nem képviselnek
olyan, mindenki másétól megkülönböztethető poétikai rendszert, s olyan eredeti szemléletet, ami valóban izgalmassá, érdekfeszítővé tenné a róluk szóló t a nulmányokat.
A nem csak, vagy az utóbbi időben nem elsősorban költőként ismert
B. Okudzsava lírájáról is inkább prózájának ürügyén értekezik Zappe László.
Joggal, hiszen maga Okudzsava kínálja fel ezt a lehetőséget, amikor így vall önmagáról: „számomra a regény más formája ugyanannak, amiről a versekben is
szóltam, mert az én hősöm, noha bizonyos változásokon megy is át, azért lényegében ugyanaz a lírai hős." Zappe László logikus érvrendszerre épülő,
ugyanakkor érezhetően az író varázslatos, egyszerre lírai és ironikus, tömör
gondolatiságé és finoman érzelmes művészi látásmódjától „átitatott" könnyedséggel mutatja be a banalitások, közhelyek veszélyes közelségét megkísértő
Okudzsava egész eddigi pályáját. Módszeresen fejti meg a titkot, hogyan si35

kerül kikerülnie az írónak a már-már szentimentalizmusba hajló romantika
csapdáját, s megőrizni a történelmi regény álruhájába öltöztetett művek belső,
lélektani hitelességét, különös nosztalgiával érzékeltetni az emberi „méltóság,
a szabadság lehetőségének és képességének korlátait".
Még szenvedélyesebben érvel Zappe László a szovjet irodalom másik nagy
egyénisége, J. Trifonov műveinek árnyaltabb értékelése mellett. Cáfolja azt a
szovjet kritikában eléggé elterjedt nézetet, miszerint lényegi különbség lenne
a „történelmi hősökről és a moszkvai hétköznapokról beszélő író" munkássága
között. Hangsúlyozza a Trifonov által felvetett erkölcsi problémák történelmi
eredetét, s az író csaknem minden művét felidézve bizonyítja a sémák és sablonok alkalmazhatatlanságát, a más és más megközelítésmódú és műfajú írások (a „kispolgárság kritikájának" tekintett mai témájú Csere, a Türelmetlenség című történelmi regény s a Máglyafény című önéletrajzi elemekkel átszőtt
dokumentumkönyv) egymást szervesen kiegészítő és értelmező összefüggéseit.
A „mikrovilágban" is jelenlevő „nagy történelem" emberséget, tisztességet próbára tevő kényszerhelyzetei, a választásaiban, döntéseiben formálódó ember
vívódásai adják azt a konfliktussorozatot, mely minden Trifonov-mű alkotóeleme, s melyet az író finom erkölcsi érzékenységgel, történelmi felelősségtudattól áthatott magas művészi szinten fogalmazott meg.
Számos tanulmányban szerepel egymás mellett három szibériai író, V. Asztafjev, V. Suksin és V. Raszputyin neve. Az indíttatásukban, értékorientációjukban a szibériai faluhoz, az ősi természethez való vonzódásukban és e földtől
elválaszthatatlan emberi közösségek szeretetében megmutatkozó rokon vonásokon túl egymáshoz kapcsolja őket a szülőföld évszázadok óta őrzött erkölcsi
normáinak tisztelete. Nem egyfajta civilizációellenes konzervativizmus jelentkezik e három író Szibéria iránti vonzalmában, szülőföld iránti szenvedélyes
elkötelezettségében, hanem egy letűnőben levő világ veszélyeztetettsége miatti
aggodalom, a múlt humánus öröksége megóvásának, jelenbeli érvényesítésének
igénye. Mindezek hangsúlyozását mindhárom esszé szerzője fontosnak tartja.
Balogh Ernő Asztafjev-tanulmánya elmélyülten elemzi az író személyes
élményekben gyökerező, de a személyesség hitelességén túl közösségi felelősségtudattól is áthatott szemléletmódját, értékféltő, de e különös értékteremtő
világot nem eszményítő művészi beállítottságát. Az asztafjevi elbeszélésmód
sokszínűségének is metaforikus jelentőséget tulajdonít a szerző: „a formák élményt adó bősége a természet végtelen gazdagságát sugalmazza, strukturáltsága pedig a lét bonyolult rendjét és az ember harmóniaigényét idézi föl".
Irigylésre méltó könnyedséggel birkózik meg a Suksin-tanulmány szerzője, Doboss Gyula azzal a nem csekély feladattal, hogy e nálunk is jól ismert
életművet felesleges ismétlések és túlzások nélkül, elfogultságtól mentesen,
ugyanakkor sokszor idézett sokszínűségét sem tompítva mutassa be. Élvezetes
olvasmány ez az írás, méltó ahhoz a sziporkázó tarkasághoz, mely magát a
„suksini-jelenséget" is áthatja. Lelkesen rajongó és tárgyszerűen pontos, el-elkalandozó, de a lényeget mindig szem előtt tartó, az életmű egyenetlenségeit
nem „kisimítani", hanem józanul értékelni tudó írásában Doboss Gyula érinti
mindazokat a kérdéseket, melyek az első Suksin-művek megjelenése óta mind
a mai napig izgatják az egyszerű olvasót és a hivatalos kritikát egyaránt.
Annál nagyobb csalódással vesszük tudomásul, hogy a V. Raszputyin munkásságát elemző tanulmány (Sebes Katalin írása) elenyészően keveset ad viszsza e fokozatosan felfelé ívelő pálya egy-egy csodálatos műben kikristályosodó
szellemiségéből, a tragikus történeteken is át meg átcsillanó tünékeny szépség35

bői, a szelíd nosztalgiával töltött, múltat búcsúztató (de nem elsirató!) líraiságból. A történetek leegyszerűsített vázában elsikkad a művek lényege, a hoszszadalmas tartalomismertetések eltompítják a problematika újszerűségét, az
ábrázolásmód kivételes szépségű árnyaltságát. Zavaróan hat a műfaji behatárolásban érezhető bizonytalanság, a regény-kisregény terminusok indokolatlan
váltogatása.
Hasonló hiányérzet fogalmazódik meg bennünk Bakcsi György Bitov-tanulmányának olvasása után. A szerző láthatóan nem tud mit kezdeni — az általa
is hangsúlyozott — különleges szemléletet meghökkentő formába öntő Bitovművek láncolatával, az egymásra épülő szövegelemek furcsa kombinációjával.
Érződik ugyan a differenciált képalkotás, a bitovi próza „egységbe rendezésének" igénye, e törekvés azonban felemás megoldásokhoz vezet. A „Bitov olyan
író, aki sok elődje ellenére vagy talán éppen azért?!) minden mondatában »Bitov«" frappáns megállapítást nem követi az értelmező elemzés, az irodalmi párhuzamokra, reminiszcenciákra épülő elbeszélésmód elmélyült analízise, helyette
impressziókat, a szerző irodalmi tájékozottságát igazoló, széles skálájú irodalmi
kontextusba vetített, de nem abba „ágyazott" Bitov-képet kapunk.
Egészen más okból támad hiányérzetünk Tarján Tamás két kiváló tanulmánya olvastán. Maga a szerző döbbent rá bennünket a mai szovjet drámairodalmat jellemző szegényességre és szürkeségre, a még mindig az ötvenes évek
„konfliktusmentességének" terhét viselő drámai műfajok egysíkúságára.
A „kifordított termelési drámát" író A. Gelmant „leleményes, tanulékony
dramaturgként" jellemzi a szerző, műveinek kimondottan esztétikai értékét
azonban megkérdőjelezi, s a „gyorsan ható irodalmi cselekvés" lehetőségeit kereső írói magatartásformát elsősorban társadalmi hasznossága, aktualitása alapján tartja tiszteletre méltónak. A korigénynek megfelelő publicisztikus jelleg
azonban „jó kezekben és jó pillanatokban" (tehetséges rendezésben és k i m a gasló színészi játékban) értékteremtő is lehet,, ahogy ezt a Tarján Tamás által
is felidézett néhány sikeres Gelman-előadás bizonyítja.
Az utóbbi idők egyetlen valóban kimagasló, a drámai műnemet megújítani képes íróegyénisége A. Vampilov lehetett volna. Az alig 35 éves szibériai,
drámaíró halála azonban csak e feltételes fogalmazást teszi lehetővé, hiszen a z
„éppen beérkezett" művész gogoli—csehovi tradíciókra épülő darabjai, „a h a gyományosat az újba futtató dramaturgiája", „ironikus humanizmusa" egy lehetséges új utat jeleztek a hatvanas, hetvenes évek szovjet drámairodalmában.
A kötet többi tanulmánya is alátámasztja Wintermantel Istvánnak a mai
szovjet irodalom sokféleségéről vallott nézetét. A történelmet más és más szempontból faggató A. Ribakov, J. Kross, A. Adamovics és D. Granyin, a „szibériai
parasztíró" sablonjából kilépő Sz. Zaligin, a jelen értelmiségének problémáit
feszegető I. Grekova ugyanúgy a társadalmi, politikai és morális önvizsgálat
igényével teremtik meg sajátos írói világukat, s teszik még teljesebbé a hetvenes, nyolcvanas évek szovjet irodalmáról alkotott képünket.
S arra, hogy mennyiben bizonyul hitelesnek a „mai szovjet írókról" felvázolt mostani körkép, a következő évtized (vajon milyen címen megjelenő?)
válogatása ad majd választ.
BAGI IBOLYA
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