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Román irodalom — 1976 

Képet adni a román irodalom jelenéről, a legutolsó év vers- és prózaterméséről 
— meglehetősen merész vállalkozás. Az ember óhatatlanul a névsorolvasás útvesztő-
jébe tévedhet, s előfordulhat, hogy olyan utalások seregével árasztja el a minden-
napi kapcsolat helyett csak időnkénti olvasmányélményekre, szórványos híradásokra 
támaszkodó olvasót, amelyek nem hogy elő nem segítik, de inkább akadályozzák a 
megismerést. 

Lelkiismeretes, mindenre kiterjedő összkép egy épp csak hogy lezárt esztendő 
terméséről különben is szinte lehetetlen. Százszorosan érzi az ember mindazt a 
nehézséget, amellyel a jelenkor irodalomtörténészének meg kell küzdenie, amikor 
kísérleti célból pillanatra mozdulatlanná dermeszti az eleven irodalmi életet. Mert 
egy összefoglalásnak nem csak térben — ez esetben a román irodalom terében —, 
hanem időben is körülhatároltnak kell lennie. S bár a címben jelzett évszámmal ez 
a körülhatárolás kézenfekvőnek látszik, lényegében nem vonatkoztathatunk el attól, 
hogy az 1976-os évszámmal megjelenő kötetekkel — egyes versek, novellák vagy 
regényrészletek formájában — már évekkel ezelőtt találkozhattunk s a kész mű nem 
csak a jelen, hanem a félmúlt jegyeit is magán viseli: gondolataiban, mondanivalói-
ban s azok művé formálódásának esztétikumában egyaránt. 

Nem marad más hátra, mint a rendelkezésre bocsátott keretet kitöltve, részletező 
tanulmány vagy esszé helyett a művekre bízni magunkat: mondják el ők közvetlenül 
azt, amiről a kritikus eleve csak a maga — tökéletlenebb — eszközei birtokában 
szólhat. 

Az itt következő válogatás — mint minden válogatás — nyilván önkényes. De 
bízunk benne, hogy sikerül érzékeltetni a mai magyar olvasó számára a mai román 
irodalom legfőbb jellemző vonásait: a népi hagyomány és a modernség, a múlttal 
való felelős szembenézés és a jelenben való elkötelezettség sokarcú valóságát. 

A szerzők között, akiket itt bemutatunk, vannak olyanok, akiknek neve már 
ismerősen cseng a magyar olvasó fülében is, és vannak olyanok, akik először szólal-
nak meg magyarul. Vannak versek, prózai írások, amelyek egy ismerős pálya ú jabb 
állomásai, s vannak olyanok, amelyeken át eddig nem ismert világba van alkalma 
betekinteni az olvasónak. Az élő irodalom valósága ez is: a betetőződő, kiteljesedő 
vagy induló pályáké. Próbáljunk meg róluk, egy-két vonással bár, futó képet rajzolni. 

Ioan Alexandru verseivel már találkozhatott a magyar olvasó: a hatvanas évek 
derekától több ízben szólaltak meg magyarul a Nagyvilág, a Tiszatáj, az Alföld 
oldalain Jékely Zoltán, Kányádi Sándor, Jancsik Pál és Tömöry Péter tolmácsolásá-
ban. Legutóbb a bukaresti Albatros Könyvkiadónál a Legszebb versek sorozatban 
Jancsik Pál nyújtott belőlük egy kis kötetre valót. Különben a Kolozs megyei Puszta-
topán született költőre fellépése után mindjárt felfigyelt a román kritika, s azóta is 
nagyra értékeli verseit, amelyekben a népi lét és tudatvilág mélyrétegei fakadnak 
fel a modern román lírából Lucián Blagához, a világirodalomból Rilkéhez rokonít-
hatóan. Eddigi pályáján legsikeresebbnek tekintett kötete (Imnele bucuriei — Öröm-
himnuszok, 1973) után, ahhoz hangvételben és gondolatiságban egyaránt kapcsolódva, 
1976-ban ú j kötettel lépett az olvasó elé (Imnele Transilvaniei — Himnuszok Erdély-
hez), melyben a múlt-jelen-jövendő szintéziseként érzékelt szülőföld szépsége, meg-
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tartó ereje szól vallomásos sorokban. Az itt közölt versek mindkét kötetből ízelítőt 
nyújtanak. 

Ana Blandiana ugyanehhez a nemzedékhez tartozik. A temesvári születésű költő-
nő kolozsvári egyetemi hallgató korában közli első verseit, amelyek nem csak a kri-
tikát nyerik meg, hanem a közönség szeretetét, sőt rajongását is. A világ felfedezé-
sének tiszta öröme és fájdalmas döbbenete, játék és felelősség szól ezekben a versek-
ben, amelyekből egy kötetnyit Hervay Gizella fordított magyarra (Homokóra, 1971). 
A rokonszenves költőnő néhány éve finom művű esszékkel is jelentkezett, majd 
1976-ban prózával, amely joggal hívta fel rá újra a figyelmet. Prózaírói minőségben 
most először szólal meg magyarul. 

Emil Bottá neve teljesen ismeretlen a magyar olvasó számára. Pedig első verseit 
közel negyven évvel ezelőtt közölte Arghezi folyóirata, a Bilete de papagai. Épp har-
minc éve, hogy első verskötete (Intunecatul april — Komor április, 1937) megjelent 
s az akkori Román írószövetség irodalmi díját elnyerte. A költő, akit egyik akkori 
kritikusa „a tragikus bohóc" névvel illetett (utalva nem csak költészetének sajátos-
ságára, hanem színészi mesterségére is), mintegy tíz évvel ezelőtt jelentkezett újra 
régebbi és újabb verseivel. S aki „költő volt a színpadon és színész a költészetben", 
az emberlét nagy szerepének mély átélése után, legújabb kötetében (Un dor fára 
safiu — Olthatatlan vágy, 1976) mind kevesebb játékkal és mind mélyebb átéléssel 
faggatja az élet végső kérdéseit. Az év legjobb kötetének tartott verseskönyve ugyan-
akkor a népi motívumok jelenlétével is megragadja az olvasót. Nem felszínes, külső-
leges népiesség ez, hanem a népi etikum és esztétikum olyanfajta költői áthasonítása, 
amilyennel Eminescu, s újabban Ion Barbu verseiben találkozhattunk. 

Mircea Dinescu első költői sikerénél tart nemrég megjelent harmadik kötetével 
(Proprietarul de poduri — Hidak birtokosa). A kamaszos naivságokkal vonzó első 
kötetek után a modern léttel most. találkozó költő (a kötet alcíme: „Európai metsze-
tek") a mai ember életét uraló s a mitológiai istenekhez mérhető hatalmasságok (az 
automatizálás, a technika eluralkodása, a városiasodás, a természettől való elszaka-
dás) fenyegető létének gyötrő élményét választja ihletforrásul, s ezek között keresi a 
meglevő és megmenthető emberi értékeket. 

Fqnuf Neagu újra az ismert nevek közül való. A bráilai mocsárvidék és a Duna-
delta különös világát megelevenítő elbeszéléseiből már a 60-as években jelentek meg 
magyar tolmácsolások a Nagyvilágban, majd a Romániai elbeszélők (1965) és a Kü-
lönös látogatás (1968) című Európa-kötetekben, sőt Fodor Sándor fordításában ön-
állóan is (Fülledt nyár, 1969). Az írószövetség irodalmi díjával kitüntetett regényét 
(És kiáltott az angyal) ugyancsak Fodor tolmácsolásában olvashatta a magyar közön-
ség. A román olvasónak közben ő mutatta be Karácsony Benő Pjotruska című regé-
nyét, a két világháború közötti romániai magyar próza e jeles alkotását. Legújabb 
regénye (Frumofii nebuni ai marilor orafe — Nagy városok szép bolondjai, 1976) 
előző regényéhez hasonlóan az író szülőföldje: Bráila környéke világába vezet s 
annak túláradó életteljességére emlékeztet. Csakhogy míg ott a buja természeti kör-
nyezetben buján tenyésző vitalitás meghatározott társadalmi környezetben és cél-
zattal jelentkezett, itt a hősök, a három „király", vagy inkább „borközi apostol" 
alakjában annak öncélúságával riaszt. A szépség utáni vágy és annak groteszk ki-
élése, jobb sorsra érdemes értékek szomorú elkallódása csapong ebben a regényben, 
mintha az író egy kísérlet alanyaivá tenné hőseit, mondván: hadd lássuk, hová jut-
nak önmaguktól, ha eltűnnek a közösség tartóoszlopai. A nyelvi és képi leleményként 
is lélegzetelállító kísérlet egy végső fokon tartalmatlan életforma írói kritikája is. 

Constantin foiu nevét ismét nem ismeri a magyar olvasó. Regénye (Galéria cu 
vifa sálbatica — Vadszőlőlugas, 1976) a román olvasóközönség számára is meglepetés 
volt, hisz írójuk — aki különben F. Neagutól nem messze, egy román alföldi kis-
városban, Urziceniben született —, ötvenéves kora előtt mindössze egy detektív-
regénnyel és nagyszámú fordítással gyarapította a román prózát. Lehet, hogy a mű-
fordítás az ő számára is a prózaírói gyakorlat iskolája volt, mert mostani regényén 
sem nyelviekben, sem eszmeiekben nem érzik semmiféle kezdői bizonytalankodás, 
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sőt a felelős önvizsgálat, a közelmúlttal való kemény és nyílt szembenézés épp hogy 
érett írót mutat. Ezzel magyarázható, hogy a kritika elismerése is egységes volt: 
nem csak az elmúlt év, hanem az utóbbi évek legfontosabb, legérdekesebb regényé-
nek érzik. A regény, főhősének tragikus vége ellenére a szocialista humánum apo-
teózisa. 

Három költő és három prózaíró — összesen hat kötettel — mindez egy tört része 
az 1976-ös év román irodalmi termésnek. De úgy hisszük képviseli, mint rész — az 
egészet, a mai román irodalom szintjét és további kibontakozásának útját . 

DÁVID GYULA 

I O A N A L E X A N D R U 

Fénylő fényesség 

Fénylő fényesség fénylelő 
Liliomerdőből kelő. 
Fénylő fényesség ezredévek 
Odvából csordult drága mézed 
Világokon túlról jövő 
És soha meg nem pihenő 
Örök hajnal véget nem érő 
Fénylő fényesség fényességtől fénylő. 

Ki téged vár szeret, szelíd fény, 
S reménykedik téged szeretvén 
Hogy egyszercsak fénylő fényesség 
Ránkvirradva lész a teljesség 
Ki hittel hisz és jöttöd várja 
Hárman jönnek el látására. 

Fénylő fényesség fénylelő 
Liliomerdökből kelő. 

Mennyi éjszaka éjten éje 
S világok hulltak feledésbe. 
Virrasztásukra egyedül 
A fények fénye tündököl. 

Fénylő fényesség fénylelö 
Idegent idegenítő 
Fénylő fényesség égi lép 
Századokon át menedék: 
Síró kitudott és kivert 
Tebenned oltalomra lelt 
Szomjas zarándok itala 
Szállása voltál otthona. 

Fénylő fényesség égi jó 
Idegent fölmagasztaló 
Fénylő fényesség szent ige 
Szállsz a kihunyt hold fölibe. 

Határtalan szerelem 

Ma éjszaka a házamat 
Oly végtelen nagy bánat érte 
Egy i f j ú angyal hirtelen 
Belehalt a bűntelenségbe. 

Olyan fehér s annyira szent 
És olyannyira halhatatlan 

Messzeség forró üdvözletét 
Csodát tartok a karjaimban. 

íme a szeme. Szólna még 
Rebbenő csillag nyughatatlan 
tJjra lenni és kelni kész 
S ahogy kelne, mindjárt kilobban. 
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