
dék természetesen ma már nem éli át olyan élményszerűen a polgári irodalom-
tudomány meghaladásának örömét. Most, hogy e rendszertelen és avatatlan jegy-
zetek végére érek, ott fejezem be, ahol elkezdtem. A világirodalmi stúdiumok elen-
gedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a magyar irodalommal kapcsolatos mércénk 
hibátlan legyen, más korok, nemzetek irodalmában mintegy magunkat ismerjük 
meg jobban. Lukács Dosztojevszkij-tanulmányának Róbert Browningtól vett mot-
tója: „I go to prove my soul!" A lábjegyzetben a fordítást így kapjuk: „Megyek, 
hogy bizonyítsam lelkemet!" De talán így is lehetne: „Megyek, hogy próbára tegyem 
lelkemet!" Nemcsak a dosztojevszkiji világ bugyraiba való leereszkedés lélekpró-
báló azonban, hanem minden olyan szembenézés a világirodalommal, mely nemzeti 
irodalmunk hitelesebb, őszintébb, tudományosan megalapozottabb szemléletéhez se-
gít hozzá. (Gondolat Könyvkiadó 1969.) 

IMRE LÁSZLÓ 

FEKETE SÁNDOR: FOLYOSÓI S Z Ü M P O Z I O N 
Régen jelent meg kritikusi munka, melyben az igazság ilyen frissen s mégis 

megfontoltan, újszerűen és mégis természetesen bontakozott volna ki , amely a 
kulturális élet szövevényét ilyen élesen világította volna át. 

Olyan kritikus talált helyére e könyv révén, aki megszenvedte az elmúlt évtize-
dek kudarcait, leszámolt a leszámolni valókkal, de a dogmatizmus csődje után be-
következett egyensúlyzavart nem engedte magán úrrá lenni; aki nyitott lélekkel 
áll minden ú j kezdeményezés előtt, de van bátorsága a művet a maga emberről és 
világról kialakított tudásával szembesíteni. Legalább ilyen fontos, hogy ehhez a 
nem tudákos vizsgálódáshoz Fekete a megfelelő közlésformát is megtalálta. Talált 
egy olyan dramaturgiát, amely szétosztja mondandói súlyát, s ezzel vállalhatóbbá 
teszi a szerkesztők számára, s ugyanakkor kiélezettebb alakhoz juttat ja a mon-
dandó egyes elemeit. 

Négy figura vitatkozik előttünk könyvekről, filmekről, kritikákról; hatalom és 
erkölcs kérdéseiről; az erőszak jogosságának határairól, a jobbért való küzdelem 
értelméről és még sok mindenről. Az egyik Csabai, az idült konformista, a másik 
Sándor, a kiábrándult européer. Ahhoz képest, hogy ez a Csabai most is nagymenő, 
talán túlságosan is korlátolt és Sándor sem életszerű figura, csak szócsöve a ki-
ábrándultság képletének — funkciójuknak azonban így is jól megfelelhetnek. Sze-
repük az, hogy éreztessék a kérdésekkel szemben tanúsítható magatartás mai alap-
változatait, s hogy közönyükkel és meddőségükkel a szümpozion harmadik szerep-
lőjét, Domonkost folyton ú j szellemi gyürkőzésre ingereljék. A szerzőhöz, láthatóan, 
ez a Domonkos áll a legközelebb. Ö a békétlen, minden hazugság és megalkuvás 
ellensége. S mert lázad, ő is túllendül olykor az igazságon, de ennek köszönheti, 
hogy következetesebb is, mintha egyensúlyozna. Fekete, a negyedik figura, a játék-
mester ironikus-csendes bölcsességével intézi a szümpozion fejlését, tudván, hogy 
partnerei is az ő dolgát végzik. Látnivaló, hogy nem a színjáték életszerű és egyívű 
cselekményvezetése ez, hanem inkább az iskoladrámáké. 

Hogy a szümpozion ennek ellenére sem szikkad iskolás disputává annak több 
oka van. Először is a folyosói eszmecserék kötetlensége. A fullánkos fesztelenség, 
melynek fájdalmasabb csípéseiben is a lélekfrissítő kajánság gyógyhatását érezheti 
az ember. E játékos-ironikus villogás mögött, a szellemes csevegéssel szemben van 
aztán ennek a könyvnek egy mélyebb és rendkívül dinamikus gondolatrétege is, s 
ebben gondosan gyűjtött adatok, remek műelemzések, világtörténeti példák, beszé-
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des analógiák, rögtönzött érvek, meglepő és messzire pásztázó utalások építik s védik 
az életérdekű igazság pozícióit. S ez a két rétég, a csevegő és a mérkőző, a folyosói 
intimitás és a történelmi tétekért való küzdelem, miközben tagolja, színezi és ellen-
pontozza egymást, egymással összeforrva — egy nehéz próbákon túljutott szocialista 
szemérmes önérzetének és csendes szívósságának hiteles stílusaként — egyszerre 
tudja kifejezni kirekedtség és illetékességtudat, kétség és következetesség emberi 
árnyalatait. 

Életérdekű igazság — mondtam az imént. S erre azért kell visszatérnem, mert 
a szellemi élet legdivatosabb tendenciái ellene dolgoznak. A nihil, a borzalom és a 
reménytelenség igéinek hirdetése rutinos mesterséggé kezd válni. 

A hangsúlyt a rutinosra tenném, mert Fekete nagyon is élesen elkülöníti a te-
remtő elmék eszméitető, felrázó pesszimizmusát attól a másiktól, amely a bajok 
egyetemessé és örökkévalóvá merevített jelképeivel nemcsak értelem és életösztön 
Skizofréniáját hirdeti, de mindenféle visszaélésre is menlevelet ád. Ha sohasem 
volt másként és sohasem lehet másként, mi értelme akkor az izgága bujtogatásnak: 
a „tiszta szigorúság", az alkotó gondolkodás türelmetlen igényének? — kérdezheti, 
akinek az adott helyzet rögzítése az érdeke. Ha időtlen a baj, minek kutatni 'konk-
rét okait? S egyáltalán „Minek a lélek balga fényűzése?": a költészet? Fekete könyve 
abban a pillanatban jelent meg, amikor e kérdéseket a magyar irodalomban is az 
elődök keserű, fellebbező hangsúlyai nélkül kezdik fogalmazni. Amikor tendenciává 
kezd összeállni a csömörrel való hivalkodás, s a küzdelem elvének vállalása nem-
zeti korlátoltságnak minősül. Amikor.a józanság álcájában lapító konformizmust a 
dialektikától elhatárolni a társadalom elemi érdeke. 

A kultúrában persze sohasem ilyen tűz-víz ellentétként jelennek meg a jó és 
rossz tendenciák. Ma különösen nem. A fogyasztói társadalom nyavalyáiról, ha 
már elértek bennünket, valóban beszélni kell. S ezek az ú j problémák a sztálini 
önkény maradványaival kuszán összeszövődve, bizony nagyon bonyolult képletet 
alkotnak. S mennél tehetségesebb a művész, annál szívósabban törekszik az egész 
szövevény kifejezésére. 

Fekete úgy igazodik el ebben a zűrzavarban, hogy ítéleteity mindig az adott való-
ság szükségszerűségeinek és lehetőségének gondos elemzésére alapozza. Ha művé-
szetről beszél, akkor sem aszerint bírál, hogy milyen problémák és gondolatok me-
rülnek fel egy műben, hanem aszerint, hogy a megoldásban milyen épen és milyen 
tisztán öltenek alakot a termő élet, az igazság és emberség érdekei. Gyurkó Elektrá-
jával például nem az a baja, hogy a radikalizmus embertelenséggé torzulásának 
veszélyére figyelmeztet, hanem az, hogy Elektra megromlását nem érzi szükségkép-
pen valónak, s hogy a lezüllesztésében tetten érhető írói buzgalom a különben hang-
súlyozott tragikum hitelét teszi kétségessé. Azt, hogy valóban érték pusztul a vér-
szomjassá romló Elektrában. Tehát a tréfás kérdés, hogy „Szereti-e még Gyurkó 
László Elektrát?" voltaképpen a koncepció zavarára figyelmeztet. 

Fekete tiszteli a tehetséget, s gondja van rá, hogy az érték, ha részleges is, 
említés nélkül ne maradjon. Azt is nagyon jól tudja, hogy jobb a tehetség javára 
tévedni, elnézőnek lenni, mint ellenfeleinek érveket szállítani. Tudja, de nem ha j -
landó beleposhadni ebbe a dilemmába, sőt elsősorban tehetségekkel, s a fontos mű-
vekkel vitatkozik. És igaza van. Jancsó Miklós esetében pl. — ha a Sirokkó ku-
darca felől nézzük — inkább mint ő maga, vagyis Fekete kívánná, ö ugyanis már a 
Csend és kiáltás-ban felismerte, hogy a hangsúlyozott mozgalmi szándék, a nemzet-
eszméitető program és a szemlélet között veszélyes hasadás tátong. Az a szemlélet, 
mely szerint a történelem karmai közé került ember számára csak a szolgai meg-
hunyászkodás vagy az öngyilkos hősiesség lehetséges, a történelmi helyzetekre gör-
csösen rákényszerítve, a nagy alkalmak emberi lehetőségeivel is szembe kerül, s túl 
azokon, ütközik a hétköznapok normális közegében bajban, örömben létező ember 
valóságérzékével is, amikor mondandóit egy sosem volt „történelem" riasztó egzo-
tikumába ágyazza. S mikor a Fényes szelek esetében már a félreértések és hibák 
gócává lett a konkrét történelmi valóság és a ra j ta túl mutató, de logikájával sok-
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ban ütköző művészi szándék összegabalyítása, Fekete éles szeme — őszinte elisme-
rései közepette is — alig fellebbezhető pontossággal ismeri fel anyag és szemlélet 
összeforrásának bántó hézagait, nép és hatalom viszonyának, az erőszak minősítésé-
nek kihívó következetlenségeit. 

A példákat sorolhatnánk s a Fényes szelek-né\ fontosabbak is adódnának. Olyan 
viták, melyek a szocializmus jövőjét, kívánatos térhódításának lehetőségeit fesze-
getik. Jeléül annak, hogy élet és irodalom Feketénél egymással ismét olyan szoros 
viszonyba került , ahogyan a cselekvés elvének híveinél mindig is lenni szokott. 
A folyosói szümpozion kötetlensége kezére játszik ennek a határtágító ha j lamnak. 

Túldicsérni mégsem szeretném ezt a műfa j t . Nyereségei mellett hátrányai is 
vannak. Nagyobb lélegzetű értekezést, pl. a Machiavelliről szólót, nehéz a szerep-
lőkre arányosan szétosztani. 

Ennél fontosabb azonban, hogy Domonkos egy-egy jólendületű előadásának 
olvastán úgy érzem, a végső stílusnak ez a szümpozion csak uta t tört. A stílusnak, 
amelyben a mondandó egyértelmű, markáns alakban ölthet formát. — Karinthy no-
vellája ju t eszembe, amelyben légtornásszá képezi magát a muzsikus, hogy egyszer, 
fenn a trapézok ormán elővehesse hangszerét, s megmutassa, hogy tud ő hegedülni 
is. Kívánok neki jó hallású közönséget az első soroktól a kakasülőig. Mindenütt 
érdemes rá figyelni. A kakasiilőtől az első sorokig. (Magvető Könyvkiadó 1969.) 
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