ROMÁNIA

Egy kritikusról és egy esszéíróról
Eddig is gyakran esett már szó e lapokon a román kritikusokról, többnyire valamely vita ismertetése kapcsán. Ezúttal magukról a vitázókról szólnánk, két portréhoz szeretnénk töredékes vázlatot készíteni, egy kritikusról és egy esszéíróról, mondhatni vita- és nyilatkozatszünetben, heti rendes tevékenységük közben.
(A kritikus jelenléte.) A kritikust Nicolae Manolescunak hívják, a bukaresti
egyetem román irodalomtörténeti tanszékének adjunktusa, a vezető román irodalmi
hetilap, a Románia literará szerkesztő bizottságának tagja. Vezető irodalmi hetilap
— mondottuk, megkülönböztetendő e hetilapot társaitól, melyek igen szép számban
jelennek meg Bukarestben és vidéken egyaránt. (Jelenleg irodalmi hetilap vagy
folyóirat jelenik meg a következő városokban: la$i (2), Kolozsvár-Napoca (2), Temesvár, Brassó, Pite?ti, Konstanca, Bákó, Nagyvárad, Nagyszeben, Craiova, Marosvásárhely.) Fölsorolásuk helyett csak annyit, hogy legtöbbjük a hagyományokhoz
való kapcsolódás jegyében kapta címét. A bukarestieket említve: a Románia literara
a múlt század első felében megjelent, a XIX. század folyamán fontos szerepet játszó
író, szónok és státuszférfiú, Mihail Kogálniceanu szerkesztette Dacia literará-t idézi
az olvasó emlékezetébe. A Luceafárul (Esthajnalcsillag), mely főleg fiatalok írásait
hivatott közölni, Eminescu nevezetes költeményére utal. (A poéma címét pedig a
század első éveiben írták — előbb Budapesten, majd 1906-tól Nagyszebenben kiadott
— folyóiratuk élére az erdélyi román literátorok.) A profilját tekintve a bukaresti
A Héthez hasonló Contemporanul (Kortárs) a századvégi szocialista törekvések sajtóorgánumától vette címét. Verset, könyvismertetést, kritikát, színházi tudósítást, filmszemlét, tudományos ismeretterjesztő írásokat egyaránt közöl ez a művelődési hetilap, s a román folyóiratok általános gyakorlatához híven több munkatársának is
állandó rovatot biztosít. (Beleértve a sportrovatot is. A Románia literara utolsó
oldalán például a mai román próza egyik legjobb stílusművésze, Fánu? Neagu metaforákban tobzódva kommentálja a sportélet, elsősorban a labdarúgás eseményeit.)
Zárójeles kitérő(i)nkből visszatérve: azzal, hogy állandó munkatársaiknak rovatot
adnak e folyóiratok, lehetővé teszik, hogy több kritikus is hétről hétre rendszeresen
és folyamatosan figyelemmel kísérje a megjelenő műveket. Manolescu például 1962
óta minden héten jelentkezik könyvszemléivel, előbb a Contemporanul, utóbb a
Románia literará hasábjain. 1962-ben huszonhárom éves volt és utolsó éves egyetemi hallgató, amikor a mai román irodalom professzora (akkor a Contemporanul,
jelenleg a Románia literará főszerkesztője, a harmincas évek végén Ia?i-ban antifasiszta publicisztikai írásokkal debütáló, a pár éve megjelent román irodalomtörténetének első kötetéért írószövetségi díjjal kitüntetett), George Iva?cu a vizsga
után magához hívatta és fölkérte: írjon kritikát lapja számára. Az első recenzió
három hétig készült, mondja a fiatal kritikus, és így folytatja: „Akkor megértettem
valamit: azt, hogy a tehetség... döntő mértékben függ attól a bizalomtól, melyet
az embernek előlegeznek. Nem tudom, hogy akkor, ha G. Iva?cu nem közöl s a
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szerkesztőségek visszautasítanak, v a j o n : írtam volna még kritikát. Annál is inkább,
mivel addig verset írtam, s prózát meg színdarabot; 1952-ben családi használatra
folyóiratot adtam ki, de kritikaírásra sohasem gondoltam." Azóta viszont heti könyvszemléivel szerzett rangot, váltott ki vitákat, rokon- és ellenszenvet. A kritikus kritikusai szerint Manolescu „impresszionista", személyes véleményét adja elő, nem
elég módszeres. A könyvszemléit többé-kevésbé rendszeresen olvasó viszont épp az
effajta véleménymondás miatt nézte át hetenként az imígyen bírált recenziókat.
Manolescu ugyanis figyelmesen olvas, nem a számonkérés, hanem a kritikai megértés szándékával, észrevételeit mintegy széljegyzetekként közli, s ha néhol elhamarkodottan fogalmaz, nem tartja kötelességének ragaszkodni tévedéseihez. Ritkán deduktív, májd mindig tárgyszerű, száraz mondatait pedig az tudja igazán értékelni,
aki megízlelhette azt az áradó elokvenciát, mely a gondolatot is helyettesíteni képes.
A pályatársak általában sietve kötetbe gyűjtötték már recenzióikat. Manolescu
inkább tanulmányait, Maiorescu-monográfiáját adta ki (Maiorescu a századvég irodalmi életének vezető alakja, munkásságát Pálffy Endre egyik tanulmányában a
Gyulai Páléval párhuzamba állítva írta le), s meghagyta e könyvszemléket rendeltetési helyükön, a Contemporanul és a Románia literará hasábjain, hiszen szerepük
csak akkor lesz megítélhető, ha történeti távlatból méretik majd föl a század hetedik
és nyolcadik évtizedének román irodalma, melynek eseményeit, műveit közelről
bíráló szemmel, figyelmes olvasóként regisztrálta Manolescu.
(Az esszéíró és a szavak.) Nicolae Balotá neve és egy-két írása m á r ismerős £
magyar olvasó számára. Pomogáts Béla a Napjainkban írt róla, Küzdelem az abszurddal (Lupta cu absurdul) című könyvét Kántor Lajos ismertette a Nagyvilág
lapjain (1973/10), a Petőfi-évfordulón elhangzott előadását pedig a Kortárs közölte
(1973/8), akárcsak a Jékely Zoltán válogatott verseinek románul C. Nisipeanu fordításában megjelent kiadásához írott bevezető tanulmányt (1974/6). Ez utóbbit Szenczei László fordította, de Petőfiről Homér és Osszián címmel magyarul tartott elő
adást Balotá, mert nyelvünket még a szülői házban tanulta meg, s magyarul éppolj
jól tud, mint németül. Kolozsvárt és Nagyszebenben végezte az egyetemet; első dol
gozatát Lucián Blagáról írta, kinek az egyetemen hallgatója volt, s akit az ötvene:
évek elején, mikor Blaga már nem az egyetemen, hanem a Kolozsvári Egyetem
Könyvtárban dolgozott, gyakran fölkeresett szobájában, „Faust odújában" a fiata
tudományos kutató; látogatásait húsz.év múltán így elevenítve meg A
szenvedélyek
ről szóló könyvében. „Nem, nem volt igaza az ő Odüsszeuszának, midőn bánato;
meditációjában így szólott: »Hiú találmány: / szavak szőttese.« Mert kimondani, ;
létre hozni a szót, megjelölvén tartóssá tenni — egyet jelent azoknak az emberek
nek a megbecsülésével, akikben megvan a szó szenvedélye. És Blaga, minden hall
gatásával együtt, közéjük tartozott" — írja Balotá, aki erősen vonzódik a hozz;
hasonlókhoz, azokhoz, akikben „megvan a szó szenvedélye". E szenvedély nélkü
hogyan is írhatott volna évekig egyszerre több rovatot? A Luceafárul hasábjain he
tente közölt rövid esszét, cikket, a Románia literará-ban a román fordításban frissei
megjelent világirodalmi kiadványokról elemzést, miközben irodalomtörténeti tanul
mányait írta, s gyakran szerepelt egy-egy vidéki lapban vagy a rádió irodalmi mű
soraiban is. Az utóbbi időben inkább csak a Románia literará-ban jelentkezik hel
könyvszemléivel, ősszel például a Lenau Társaság ülése alkalmából Bécsből keltezet
episztolát, majd Baldensperger és Starobinski tanulmányainak román kiadásárc
elemzést. Ez év februárjában pedig a következő könyvekről írt rövid esszét: Lanso
válogatott tanulmányai, Ricarda Huch romantikáról szóló monográfiája, (mindkett
a múlt év végén jelent meg románul), az ifjú költő, Ioan Alexandru Pindarosz
fordításai, Kosztolányi regénye (A véres költő, Veronica Bárládeanu fordításábar
Halász Anna előszavával jelent meg Bukarestben). A tékozló bőséget ő maga
pedagógiai tevékenység igényével magyarázta egyik nyilatkozatában, de mondjál
kivételes munkabírása is szerepet játszott abban, hogy egyforma intenzitással hódol
hatott az írás és az olvasás szenvedélyének. „Előrehaladott korú a század, s é
majd minden könyvét elolvastam. Azoknak a költőknek a könyveit, kiket megbecsül
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nek a világban, mely a Szentség alakjait elfeledvén, buzgóságával a Szó szentsége
felé fordul. Majdnem mindegyiket olvastam, hiszen meglehet, van valahol egy oltár,
hol még nem gyújtottak áldozati lángokat, egy ismeretlen isten, ki még nem találta
meg híveit. A többieket, az istenköltőket, az árny hangjait lelkünk sodródó hajója
vitte magával, úszván eksztázisok és szorongások között" — írja Labirint című kötetének első esszéjében, jellegzetes intonációval így indítva meditációját A termékeny
hallgatásról. A hallgatás sokszor foglalkoztatta a könyvek és szavak szerelmesét,
amint azt két monográfiájának tárgya is jelzi. Az elsőben a román antiliteratúra
jeles írójának, Urmuznak a munkásságát méltatta. (Az Urmuz-művek lefordításának
gondolatával és gondjaival Méliusz József foglalkozik.) A nagyobb terjedelmű másodikban az abszurd irodalmat vizsgálja (Küzdelem az abszurddal). Ebben az abszurd irodalom előképei és előfutárai (Lewis Caroll, Jarry, Chr. Morgenstern) jellemzése után Kafka, a dadaisták, Camus, Ionesco és Beckett írásait elemzi, s nagy
erudícióval ad árnyalt pályaképeket, végigkövetve ily módon a folyamatot, amely
elvisz „egyre távolabb a szótól" (G. Steiner). Az elhallgatás, a csönd esztétikájával
végső fokon a Szó morális küldetését állítja szembe, melyet ha csönd előz is meg,
az csupán az említett „termékeny hallgatás" lehet, nem Rimbaud sivatagi utazása,
hanem Orfeusz útja: „A hallgatásoknak nem mindig ugyanaz a jelentésük, forrásuk.
Orfeusz alászállása ad inferos és visszatérése ad superos a kortárs költészet nagy
drámái közé tartozik."
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