
Mai meditációk

SZABÓ ZOLTÁN

"Irodalom - magánügy!"

Sokadik éve lesz már lassan, hogy ez a kijelentés nem is olyan műveletlenséggel bélyegző

kulturális szentségtörés, hanem magától értetődő már, nem is új fájdalom, hanem
eltompult valami, csaknem megszokott norma. Mint az a fiatal költő, akinek kötetszám
vannak odahaza a cikkei, riportjai, előre megfontolt szándékkal elkövetett, megrendelt
regényei és a versei is, csak ezek gépelt példányokban. Ha pedig megkérdezi az ember,
mikor szándékozik kiadni, némi lemondó gesztus a válasz, meg az, hogy talán majd tíz év
múlva. Meg minek is terhelje az ember ismerőseitverseskötetre való előfizetéssel.

És talán nemcsak az irodalomnál, vagy tágabb fogalommal a művészetnél van ez így.
Manapság kétfajta kérdést szoktak intézni a fiatalemberekhez, hogyha tisztába akarnak
jönni velük. Az egyik az: mi leszel? A másik: mi szeretnél lenni. Mert 1932-ben már
állandósult fogalom, hogy minden embemek legalább két munkaköre van az életben. Az
egyik a munka, a robot, a másik a passzió. És passzió, szép, szelíd, rnértékkel-űzhető

passzió lassankint minden ember számára már nemcsak a művészet, amiben csaknem
kizárólag mint amatőr szerepelhet a művész, hanem a bizonyos fajta munkára való
beállítottság, hivatás és életcél is. Ezek mai metamorfózisukban mind csöndes és titokban
intézhetőmagánügyek, amikkel szobák mélyén lehet csak foglalkozni, hogy jaj, "a mama",
vagy "az asszony meg ne lássa", hiszen azt kell dolgozni, amiből pénz lesz, vagyamiből az
előre keservesen körülcirkalmazott protekciós összeköttetések segítségével pénz lehet.
Arra kell dolgozni, vagy tanulni gazdasági válságok idején és azon kívül. Mert manapság
mindenki két ember kell legyen. Egy nyárspolgár foglalkozása szerint és művész vagy
kutatni akaró orvos vagymérnök, vagy jogtudós hivatottsága szerint. De ez csak titokban,
mert máskülönben nem "rendes ember".

Kérdem tisztelettel: gondolkodott-e már valaki azon, hogy miért kizárt dolog az
Magyarországon, hogy akikben intuitív képességek, vezetöpozíciökra való hajlandóságok
Fiatalkorában megnyilatkoznak, nem lehet "rendes ember". Vagy legalább is nem hiszik
róla, hogy "rendes ember". Egy lehetőség az, hogy azért, mert ez a fajta ember az eddigi
Magyarországban sohase juthatott el abba a hivatásba, ami neki hivatottsága volt, mert
előre megszabott úton kell haladnia az előre megszabott családi protekció miatt, mert a
kormánypárt egy és örökkévaló vezetésére teremtett kaszt volt és lesz, amíg a világ világ
lesz, mertkülönben is egészségesebb, ha valaki beletörődik a dolgokba, mintha meg akarja
változtatni . .. Arról tudniillik, ami van, tudjuk, hogy rossz, de arról, ami lesz, nem
tudhatjuk, hogy egészen kifogástalan lesz-e. Azért hát mindenesetre végezze csak a maga
dolgát csatomázásoknál vagy villamosjegy-lyukasztásnál a tehetséges mérnök és haza
menvén szülei otthonába, ha esetleg rápillant a diplomára, gondoljon szeretettel a
szakmájára, meg arra, hogy miért került sokba a bánhidai centrálé, vagy a lillafüredi
fúrások. Ha pedig utolsó esetben müvész lenne valaki, tartsa kofferban a képeit és fiókban
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az írásait és meg ne mutassa senkinek, mert eljátssza a vílíarnosíegy-lyukasztast és
megijednek tőle az emberek ... Mert hátha, hátha ... "csinál még majd valamit".

Ennek az egész rendszerré vált módszernek legfrappánsabb illusztrációja az intelligens
közönség irodalom iránti közönye, Ennek a közönynek hatásaképpen a mai generációk
hangjai nem juthatnak ki a szabadba, csak elkésve és akkor se válhatnak hanggá, hanem
maradnak suttogások, ami megint csak nem segít az irodalmi közönyön, Ez pedig sokkal
nagyobb, mint amilyennek látszik, hiszen a nyomdafesték-szolidaritás még némileg
titkolja azt, hogy a könyv nem siker: azzal, hogy jó kritikát hoz. Éski tudja, hogy Budapesten
egy-kétezer eladott példány egy regényből már jelentős könyvsikerszámba megy?

A dolog hatása ma mindenesetre ennyi: a báhOTÚ utáni generációk világnézete,
érdeklődése és szellemi konstrnkciója még mindeddig nem nyilvánulbatott meg.
Művészeti téren sem. Pedig ez a dolog az egyetlen, amit talán senkinek sem kell külön
bebizonyítani, hogy ennek a generációnak a világnézete és érdeklődési köre más, mint az
előzöké. Ha ezek a különbségek lassankint nem hatnak a társadalomban és a változás
folyamatosan nem mehet végbe, minden azt bizonyítja, hogy mivel végbemennie
előreláthatótörténeti törvényszerűségszerint kell a háború utáni világ szellemi alapjainak
a megépítésére, kénytelen lesz megcsinálni a maga forradalmát. Hacsak addig valaki meg
nem találja az első kis csatornát, amin ezek a fesZültségek értékesítódhetnek, mielőtt

forradalmat indukáló, hirdető, vagylelkesítő kulturális eszközökké kellene válniok Mert
ma az a helyzet, hogy legfeljebb valami változásban van lehetősége némi publicitásnak az
irodalom számára. És ma az intellektuális osztályokat kell félteni a proletariátus
szélsőségeitől. mert a szellemi ember nagyon könnyen altruista és az elvakultságig
altruista, ha szellemi értékeit érvényesíteni nem képes a maga környezetében. Ezért
nemcsak mellékes dolog és "magánügy" a művészetek és elsősorban az irodalom mai
mellözöttsége, mert ha végérvényesen beoltja a fiatal intellektuális osztályokat kollektíven
a szélsőbaloldali szellemi frontba, abból sokkal nagyobb kulturális, sőt horribile dictu
politikai komplikációk lehetnek, mint amekkora aktivitást ma egyáltalában a "poétákról"
és az "irodalmárokról" föltételeznek.

A"Die Tat"című német folyóirat egyik számában volt egy hosszabb tanulmány"Rechts
oder Lines" címmel. Az utolsó fejezet címe volt: "Links und Recbts". Azt hiszem, a
klikkekbe és szélsőségekbe dermedt életnek bárhonnan előkerülőértékeit értékeknek
elismerni és hasznosítani a legnagyobb cél lehet ezeken a hasábokon. És cél lehetne ezt és
ennek az elvnek a fiatalságát követelni irodalmi terekre is. Hogy legyenek végre, akik
bemutassák, hogy megférnek egy országban és egymás mellett a hortobágyi gémeskút, a
debreceni templom tornya és az esztergomi bazilika. Sőt megférnének mellettük modern
munkáslakások és fürdőszobák Bauhaus-stílusú házakban. Amikben egy-egy sima kereszt
jelzi a kereszténységet.
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