TÖRTÉNELMI TÉMÁJÚ REGÉNY ÉS DRÁMA
A HETVENES ÉVEK MAGYAR IRODALMÁBAN
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A magyar irodalomban mindig számottevő volt a tör
ténelem iránti érzékenység, A reformkor multidézése köz
ismert, de szép számmal születtek történelmi tematikájú
müvek a későbbi korokban is. Ennek talán legfőbb magyará
zata, hogy a "régi dicsőségek" felelevenitéséből, akár a
tragikus bukásokból mindig fontos irói üzenetek származ
tak, A felszabadulást követő évtizedekben a múlt számba
vétele különösen felerősödött. Már az 50-es években jelen
tős müvek születtek: Illés Béla Honfoglalás, Nagy Lajos
Pincenapló, Veres Péter Pályamunkások, A 60-as években ez
a folyamat felerősödött, ezt bizonyltja Cseres Tibor Hideg
napokja, Fejes Endre Rozsdatemetője, Darvas József Részeg
esője, Sánta Ferenc Húsz órája. Az elmúlt évtizedben a
történelmi tematika pedig központivá vált, ezt igazolja
az ilyen témájú müvek nagy száma is.
A 70-es évek történelmi témájú próza- és drámairodal
mában az olyan határhelyzetek ábrázolása került a közép
pontba, amelyekben a mindennapi élet hangsúlyozottabban
vetődik fel. Az Írókat a tájékozódás vágya vezérli, az ön
vizsgálat szándéka vezeti. Régmúltunk és közeli történel
münk irói feltárása a honnan jöttünk, hol vagyunk és merre
tartunk tájékozódási szándékát fejezi ki, A korszerű hazafiság és internacionalizmus, a múlt és a jelen kapcsolata
a központi gondolat a müvekben, A történelmi témák iránti
érzékenység semmiképpen sem jelenti a jelenből való menekü
lést, hanem a mai valóság teljesebb ábrázolását segiti elő,
"A nemzeti és egyetemes múlt iránt a 70-es években oly fel
tűnően megnövekedett irói érdeklődés fő iránya az előtörté
net /újra/ elsajátítását, művészi "belakását", a mához veze
tő múlt "szerkezetének", továbbélő és megszakadó tendenciá
inak "letapogatását", aszocialista valóságismeret történelmi
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"funkcionálását"
tehát a mai, a korábbinál kevésbé éles,
de annál bonyolultabb társadalmi konfliktusok históriai
átvilágítását is jelenti," /Agárdi Péter: A hetvenes évek
irodalmáról, Kossuth, 1979,/
Napjainkban nincsenek olyan éles társadalmi konflik
tusok, mint a felszabadulást közvetlenül követő évtizedek
ben, mégis a 70-es évek világa bonyolultabb, nehezebben
áttekinthető, mint az ezt megelőző évtizedek, íróink saját
helyüket és az értelmiség helyzetét is vizsgálják a törté
nelmi folyamatok bemutatásával, A nemzettudat bemérése,
feltárása olyan irói szükségletté vált, amely egyszerre
veti fel a történelmi hagyományok folytonosságának és a
jelen történelmünk uj szakaszának, a konszolidált forrada
lomnak a kérdéseit. Mindenképpen előtérbe került, megnöve
kedett a személyiség jelentősége, A belső konfliktusok áb
rázolása jellemző az elmúlt évtized irodalmára. Az irók
arra keresnek választ, hogy milyen erkölcsi normákat köve
tel meg a forradalom utáni korban az egyes emberektől a
békés, sokszor illúziók nélküli hétköznapi munka. Az újon
nan keletkező ellentmondások, az eredmények és hiányossá
gok uj irói szemléletmódot követelnek meg, "Az a fő kérdés,
hogy képes-e a népuralom a szó eredeti, pozitiv értelmében
teljesebben átszőni az emberek, az egész nép mindennapi
életét," /Agárdi Péter i,m,/
Irodalmunk történelmi témák iránti fogékonysága köz
ismert tény, A 70-es években ez a tendencia még jobban
felerősödött, ez tette indokolttá a doktori dolgozat témaválasztását, Azt tűztem ki célul, hogy a témához tartozó
müvek legfontosabb sajátosságait feltárjam, és az időszak
történelmi regényeiben és drámáiban az általános társadal
mi összefüggéseket és az egyedi sajátosságokat bemutassam.
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A történelmi témájú müveket nem a lukácsi klasszikus ér
telmezés szerint fogtam fel, hanem idesoroltam minden
olyan alkotást, ami történelmi témával foglalkozik, igy
a ma már történelemnek számitó személyi kultusz idősza
kát is* Mivel a nemzeti önvizsgálat kérdését tartottam a
legfontosabbnak, ezért csak a Magyarországon élő szerzők
magyar történelemmel foglalkozó müveit állitottam a kö
zéppontba, bármilyen komoly értéket adott is a határunkon
túli magyar irodalom* Mindenképpen egyneműségre töreked
tem azzal is, hogy nem vontam be dolgozatomba a magyaror
szági szerzők nem'magyar történelmi témával foglalkozó
müveit sem, Tekintettelafelölelt anyag térjedelmességére,
összetettségére, a komplex vizsgálat nem lehetett a fela
datom, igy például nem tekintettem célomnak, hogy a műfaji
kérdésekre is kitérjek. Az általám fontosnak vélt szem
pontok szerint dolgoztam fel a müveket, külön fejezetben
kiemelve - a történelmi hitelesség és fikció, a magasabbrendü valóságábrázolás kérdését, a történelmi téma és a
jelen kapcsolatát, a tipikus helyzetek kiválasztását és
annak okait, a cselekvési köröket, lehetőségeket, az új
fajta hősábrázolás problematikáit, a magyar nemzettudat
újraértelmezésének legfőbb kérdéseit.

4

I, Az ábrázolásmód néhány alapkérdése* A dokumentativitás és a parabola-jelleg, a történelmi hitelesség és
a fikció viszonya

A dokumentativ jelleg, a történelmi hitelesség és a
fikció viszonyát tekintve az évtized történelmi témájú
irodalmában többféle változat figyelhető meg* A 70-es
években egyre gyakoribbá vált, hogy az irók a történel
mi dokumentumok feltárásával nem példázatot akartak irni,
hanem a tények segítségével értelmezték, magyarázták az
eseményeket, A hitelesség egyrészt a kor jobb megértését
tette lehetővé, másrészt közvetítette a mának szóló üze
netet, A történelmi tényszerűséggel, a történelmi hűség
hez való ragaszkodással mégsem egyszerűen az a céljuk az
Íróknak, hogy felidézzék a múlt eseményeit, A mindennapok
valóságához keresnek aktuális témát úgy, hogy szabadon
bánnak a felkutatott anyaggal. Ez a történelmi hitelesség
párosul az irói fikcióval, igy a valóság és az elképzelt
eseménysor olyan szerves egységet alkot, amelyben a fikció
a dokumentum-jelleg által megszabott körben mozog. Külön
említést érdemel a 70-es évek próza- és drámairodalmában
a realisztikus ábrázolás mellett a parabolisztikus kifeje
zésmód, A bonyolult, nehezen áttekinthető, értelmezhető
szituációk képletekben, modellekben jelentkeznek, A hely
zetek bonyolultsága a magyarázata annak, hogy az irók a
tényszerűség ellenére a tények szabadabb felhasználásával
is eltávolodnak a hagyományos formáktól. Az elvonatkozta
tás, az abszurditás határozza meg az irói szándékot, sza
kítva ezzel a hitelesség követelményével, A választott
forma eleve megszabja a müvek cselekményét, a történések
sorrendj ét.
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A Csontmolnárok történelmet elemző regény, a sza
badságharcos emigráció krónikája. Az esszéhez közel álló
szubjektív irói jelenlét nem zárja ki a történelmi elő
tanulmányok szükségességét. Dobai átnézte a korabeli ma
gyar és német nyelvű kézírásos anyagot, az emigránsok
levelezéseit, naplóit, emlékiratait; olykor szó szerint
be is építette regényébe. Olyan dokumentumokat is felhasz
nált, amelyek kevésbé ismertek - éppen szétszórtságuk, ne
hezen hozzáférhetőségük miatt. Az iró egyik nyilatkozatá
ban megjegyzi: "A naplóanyag lehetővé tette a filmhez ha
sonló technika alkalmazását, vágásokat, a képek lassú
vagy gyors pergetését." /Könyvtáros, 1976.9./ Dobai a
dialógusok segítségével a különböző nézőpontokat szembe
síti, igy válik a történelmi kutatás hasznos, a mondaniva
lót segítő eszközzé.
Az iró mesterien bánik az anyaggal, de sohasem lesz
annak rabszolgája. A dokumentumokat felhasználja, de ha
szükséges, átfogalmazza, olykor stilizálja. A Csontmolná
rokban kevés a környezetrajz, a leiró részlet, a regény
mindkét fejezete alá van rendelve a központi gondolatnak:
a túlélés és újrakezdés lehetőségei vizsgálatának. Az ob
jektiv nézőpont eleve megszabja a regényesitést, az irói
fikció szerepének mértékét.
A Gyémántperben is minden lehetséges, a korra vonat
kozó dokumentumot felhasznált az iró, Mocsár Gábor. Nem
kerülte el figyelmét a mendemondák, a legendák, az indula
tos szóbeszédek, a nemzettudatban meglévő előítéletek so
kasága sem. A regény érdeme mégsem ez a hitelességre,
őszinte számvetésre irányuló szándék, hanem az a fikció,
amely kitölti a dokumentumok közötti hézagokat. Az irói
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fantázia felidézi a szabadságharc ismert és kevésbé is
mert eseményeit: Kossuth alföldi tóborzó körútját, a for
radalmi Debrecen hétköznapjait, a tavaszi hadjárat néhány
eseményét. Mocsár téziseket állit fel, vitába szállva a
megdönthetetlennek tűnő állításokkal, máskor vádol, más
kor szenvedélyesen véd. Az elmondottakból következik,
hogy az iró a történelemtudomány számbavétele helyett in
kább pszichológiai, filozófiai, etikai kérdések felveté
sére irányította az olvasó figyelmét. Nem‘elégszik meg
azzal, hogy a dokumentumokat összegyűjtse és beépitse a
regénybe. "A legapróbb részleteket is átszűri szubjektu
mán, a történelmi hűséghez mindvégig ragaszkodik."
/Bakó Endre: Alföld, 1973.9./
A könyv minden második fejezete egy elképzelt olva
sóval való dialógus, amelyek során lehetőség kínálkozik
arra, hogy a szerző direkt módon bizonyítson vagy cáfol
jon. A "viták"-ban Mocsár sokszor elszakadhat a dokumen
tumoktól, igy uj szemszögből tekintheti át a szabadságharc
eseményeit, összefüggéseit.’ Nem válik tehát a tárgyiasság
rabjává, ha kell, az irói fantázia segítségével azok fölé
képes emelkedni.
Szabó Magda a Régimódi történetben a sokszor szub
jektív beállítottságú családi dokumentumokra való hivat
kozás ellenére objektivitásra törekszik. A történelmi
tények alapos ismerete mellett magánjellegű anyagot is
bedolgoz - sokszor változatlan formában - regényébe, A
családi levelek, naplók, Ounior versei, Lenke novellája,
Rickl M. házfegrtácsi könyve jelenti a mű magánszférájának
dokumentumait. A feltárt és felhasznált források beépíté
sével Szabó Magda felidézi a kor hangulatát, szokásait, az
emberek gondolkodásmódját. Az írónő nagyanyjának, édesany
jának története bontakozik ki előttünk úgy, hogy a hiányzó
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adatokat, tényeket Szabó Magda kitölti, nem sértve ezzel
meg az ábrázolt korszak valóságát, hangulatát. Történel
mi pontossággal ismerjük meg a századforduló és a század
elő magyar társadalmának legfőbb jellemzőit; különös te
kintettel a dzsentrikre, A felhasznált és szöveghüségükben beépített dokumentumok igy szerves egységet képeznek
az irói fikcióval, élet retkeit ve egy sajátos magyar családregényt.
Hernádi Vörös rekviemje nem hagyományos szerkezetű
regény, A hitelesen idézett dokumentumok - a Töreky-tanács
Ítélethozatala, a kivégzés pontos leírása, Sallai életé
nek valós mozzanatai, a gyermekkor, az emberré válás em
lékképei - mellett belső monológok, álomképek, szürrealisztikus képzettársítások képezik a mü világát, A főhős
felidézi a múlt egyes történéseit, a percek múlása a tra
gikus tudat alatti állapot reális képe még akkor is, ha
az idősikváltások racionálisan nem mindig követkehetők,
A főhőst ért sokkhatást, a kivégzés előtti állapotot hi
telesen ábrázolja Hernádi. "Az irreális változik itt re
ális érzékelhetőséggé," /Bata Imre, Kortárs, 1974,12./
Sallai a múlt eseményeiből merit erőt a szőrnyüségek
elviseléséhez. Ezért törvényszerü, hogy Hernádi valós kortörténeti dokumentumokat, levélrészleteket épit be müvébe,
"Hernádi tudatregényt irt, melyben a mélység-élessége, a
példa megörökítése és a történelmi hitelesség teremti meg
az összhangot" - irta a műről Almási Miklós /Magyar Nem
zet, 1975,május 18./
Szabó Magda Az a szép fényes nap cimü drámájának
megírásakor feltárta müvének történelmi1 forrásait. Az
Élet és Irodalomból /1973,10,/ megtudjuk, hogy tanulmá
nyozta Szabó Károly A magyar vezérek kora Árpádtól Szent
/T3tlsV'
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V
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Istvánig cimü müvét, átnézte a középkori gesztákat, a
romantikus történetiről« a jelen korszakról szóló müve
it, sőt még Benczúr Gyula festménye sem kerülte el fi
gyelmét.
A korabeli források nagyon hiányosan számolnak be
Vajk megkeresztelkedéséről, éppen ezért az irói fikció
nak különösen nagy szerep jut a műben. Szabó Magda azon
ban mindig ragaszkodik a történelmi tendenciák hűséges
ábrázolásához; a X, századi korszakot elsősorban ideoló
giai oldalról közelitette meg, "Politikai magatartásokat
szembesit, látókörökről, tévhitekről, felismerésekről
mond Ítéletet" - állapította meg tanulmányában Havas Ervin
/Népszabadság, 1976, február 27,/
A dráma külsőségei a korhoz illőek, az irói gondo
lat azonban a mának, a mához szól. Szabó Magda szakit a
"párduckacagányos", romantikus magyarságszemlélettel, fi
gyelmét elsősorban nem is az ábrázolt X, századi esemé
nyek kötik le, hanem a korszak általános igazságokat fel
vető kérdései.
Sándor Iván regényének alapötletét Csutak Kálmán
honvédezredes Adatok az 1848-49, évi szabadságharc - kü
lönösen Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról cimü
1868-ban megjelent emlékiratából'vette. Az iró tisztelet
ben tartotta a történelmi hűséget, szakított minden roman
tikus múlt idézéssel. Ez a realisztikus törekvés helyenként
azt eredményezte, hogy nehezen tudott elszakadni az előző
ekben említett tényanyagtól, igy a regényben helyenként
sok a naturalisztikus részlet; annak ellenére, hogy Sándor
Iván a forrásokból eredeti dokumentumokat nem épit be.
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Borús Dózsef Írásában foglalkozott a Visegrádi es
ték történeti hitelességének problematikájával* /Magyar
Hírlap, 1974* julius 27./ Elsősorban a tények kerülnek
a vizsgálódás középpontjába* A kritikus néhány tárgyi
pontatlanságra hivja fel a figyelmet* A valóban történé
szi pontossággal, alapossággal kimutatott tárgyi tévedé
sek, hiányosságok ellenére Féja alapos gyűjtőmunkát vég
zett, szinte mellékesnek tűnő mozzanatokat is felhasz
nált. /Görgey-irodalom, Görgey emlékiratai, Leiningen
vértanú naplója, Görgey István könyve/ A hiteles adatok
tanulmányozásán túl azonban olyan fiktiv hatású drámai
párbeszédet irt, amely lehetőséget ad arra, hogy következ
tetéseket vonjon le vallomásokra emlékeztető Írásában,
Féja szabadon kezeli anyagát, igy merőben más eredményre
jut, mint a hivatalos történetírás vagy a közvélemény.
Természetesen ez nem mehet a hitelesség rovására, bár
kétségtelen, hogy az iró Görgey alakját forradalmibbnak
látja, mint amilyen ő a valóságban volt*
A Negyven prédikátor fiktiv önéletrajzi regény* A
mű főhőse. Kocsi Csergő egyes szám első személyben mond
ja el élettörténetét, de nem 1676-ban, hanem a Rákócziszabadságharc bukása után* A főhős nem érte meg a szabad
ságharcot, csak Moldova hosszabbította meg Kocsi Csergő
életét; a kiindulópontként felhasznált Narratio brevis is
jóval korábban keletkezett. Ebben a forrásban a főhős nem
önéletrajzot akart írni, került minden érzelgősséget, ép
pen ezért Kocsi Csergő nem is vállalkozik az események
elemzésére, még kevésbé összegzésére.
A regényben Moldova valóságos és elképzelt sorsokat
mutat be: "okos tapintattal és jó arányérzékkel vezeti
az önéletiró tollát, hőse szivszoritó nyíltsággal és nagy
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áttekintő készséggel tesz vallomást önmagáról és a ve
lük történtekről," /Illés Benő, Magyar Hírlap, 1973,
december 8,/ Moldova a Negyven prédikátor megirása előtt
komoly kutatómunkát végzett, "Elolvastam Rácz Károly
alapvető könyvét, Kocsi Csergő Bálint feljegyzéseit, melyeket Bőd Péter forditőtt le magyarra. Szimonidesz ki
egészítését és igy tovább." /Moldova, Kortárs, 1972.11,/
Az iró a fent emlitett tanulmányában azt is kifejti,
hogy főhősének életére vonatkozó adatok nem^igen álltak
rendelkezésére, igy szabadabban bánhatott az anyaggal:
főhőséből jobbágy embert formált, magánéletét is megváltoztatta. " Ф Ф • egy személy sorsán belül igy tudom kife
jezni, hogy a vallási köntösben induló küzdelem valójá
ban egy egész nemzet háborúja volt." /Kortárs, 1972lll./
A mü nem válik dokumentum-regénnyé, szépirodalmi
alkotás kerekedik ki Moldova Írásából. A regény igy mél
tó emléket állit a hitüket megtartóknak, akik bátran
vállalták még a megpróbáltatásokat is, mert biztak az
általuk képviselt eszme, a nemzet jövőjében. Ezáltal vá
lik az egyháztörténeti könyvek, folyóiratok, különböző
krónikák, naplók tanulmányozása, feldolgozása egy írói
célt szolgáló folyamat részévé, a műalkotás szerves ele
mévé.
A Parázna szobrok is valóságos dokumentumokra épül.
Cseres Tibor kutató munkája során történelmi forrásokat,
visszaemlékezéseket, diplomáciatörténeti anyagokat vizs
gált meg. Különösen figyelemre méltó az, ahogy az iró a
magyar szempontból fontos és talán kevésbé ismert esemé
nyeket aprólékosan tanulmányozta, felhasználta, /a fel
vidéki események, a tordai harcok/. Érdekes az is, hogy
Cseres nemcsak a közelmúlt eseményei között keresi az
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összefüggéseket, hanem az 1848-as forradalom nemzetisé
gi problémái, a Tanácsköztársaság elleni antant támadás,
a trianoni békekötés is helyet kap a regényben. Az iró
a tények feltárásával az események okozati összefüggése
it keresi, ezért is választotta az "ikerregény" formát.
A tényszerűség, a dokumentativ jelleg mellett azon
ban nagy szerepet kap a személyes, az átélt élettapasz
talat is. Ezért is gyakoriak a műben- az ironikus elemek,
a groteszknek ható részletek. Az irói fantázia sohasem
szakad el a regényben a valóságos tényéktől. Benes és L.
George elképzelt beszélgetése ugyan formailag mindenkép
pen fikció, de tartalmában nagyon is valóságszerü. A
Parázna szobrok regényessége biztositja a mü szépirodal
mi értékeit, a dokumentumjelleg pedig a tényekkel való
bátor szembenézést teszi lehetővé. A múlt vallatása, az
irói kutatás tehát a tények reális számbavétele, a sze
mélyes élmények felidézése és az irói fikció együttes
hatására bontakozik ki előttünk. "A történész sohasem
Írna le igy egyes mondatokat, az iró azonban megteheti,
hisz hősei jelentik, árnyalják a történelem színét és
visszáját." /Fonod Zoltán, Népszabadság, 1979. nov.25./
A Japán szalon szerzője is komoly előtanulmányokat
végzett: átnézte a moszkvai fegyverszüneti tárgyalások
jegyzőkönyveit, a tárgyaláson résztvevők emlékiratait,
a családi vonatkozású anyagot. Ismert történelmi szemé
lyiségek a dráma szereplői: Dalnoki M. Béla, Vörös János.
Simonffy mindvégig arra törekszik, hogy müve dokumentativ-jellegét megőrizze /az apja is résztvevője volt a
küldöttségnek/, másrészt az ironikus előadásmóddal, a kü
lönleges helyzetek sorozatával el is távolit a naturális,
tényszerű alaphelyzettől. "A téma régen több az édesapám
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elbeszélésénél" - mondja az iró egyik nyilatkozatában#
I
/Petőfi Népe, 1979# április 8#/ A párbeszédek természe
tesen az irói fikció eredményei, de mégis hitelesnek
érezzük őket, mert ha nincs is pontosan tudomásunk ar
ról, mit is mondhattak egymásnak a résztvevők, elhan
gozhattak volna# Birkácsy Géza hivta fel a figyelmet
Írásában arra, hogy "Simonffy kitűnő érzékkel beiktat
müvébe egy súlyos következménnyel járó telefonbeszélge
tést, amely Sztálin és Malinovszkij között zajlott le
Budapest ostroma előtt#" /Élet és‘Irodalom, 1979#7#/
Ez az eredeti dokumentum a dráma egyik igazi feszült
ségteremtő ereje lesz#
Simonffy sohasem lesz rabszolgája a nagy gonddal
feltárt és beépített dokumentumoknak, a dráma nem lesz
lapos dokumentumdráma. A különös szituációk a Moszkvá
ban tárgyaló magyar küldöttek sajátos helyzetének, a
szereplők tragikus gondolkodásának nagyszerű irói kifej ezői.
A Szent Imre-indulóban Moldova egy közösség kollektiv
tapasztalatait használta fel# A regény legtöbb szereplő
je valós, élő személyeknek irói átalakításából született#
A tárgyszerűség, a krónikákhoz hasonlatos dokumentum jel
leg mellett a lírára, az esszére emlékeztető szubjektivi
tás is megfigyelhető# Ez a magánszféra - Moldova hősének,
Kőhidai Miklósnak életrajzi vonatkozásai is vannak - al
kalmas arra, hogy fontos történeti kérdéseket vessen fel#
Sziládi Bános mutatott rá írásában arra, hogy a Szent
Imre-induló cimü Moldova regény minden történelmi hite
lessége ellenére "nem történelmi regény, nem, mert miköz
ben Moldova a történelmi regény igényével közelitett té
májához, a megírásban a kalandregény eszköztárát társí
totta hozzá, és e kettősségtől a végeredmény, a mü is két
arcúvá lett: történelmi kalandregény# /Kritika, 1976#5#/
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A Hatalom nélkül sem önéletírás, annak ellenére,
hogy az iró több ismert életrajzi elemet épitett be mü
vébe* Szabó B* István mutatott rá Írásában arra, hogy
az életrajzi egyezések /Dobozy és hőse, Czobor tartalé
kos tiszt a háborúban, majd a szovjet csapatok élén
harcolt,1945 után járási titkár/ ellenére több lényeges
ponton eltér hőse utjától: "Származásában, neveltetésé
ben, mentalitásában, életmódjában* Ezek az eltérések
művészileg is indokoltak és fontosak: az iró igy te
remthet regényében olyan ellentmondásos hőst, akinek tet
teiben, viselkedéseiben összetetten ábrázolja az 194546-os évek nagy társadalmi, politikai és emberi érték
rend-vált ozásait és a kiéleződött ellentmondásokat,"
/Uj írás, 1979*10,/
Dobozy objektiv akar maradni, éppen ezért ábrázol
tárgyilagosan, kiküszöbölve minden liraiságot* Nem min
dig törekszik krónikás hüségü ábrázolásra, sokszor sza
badon bánik az élményanyaggal, az emlékekkel, mégis egy
uj társadalom születésének dokumentatív értékű tablóját
kapjuk*
Gyurkó regényében is nagyon lényegesek az önéletraj
zi vonatkozások, A személyesen átélt események - bár fonnem válnak meghatos szerepet kapnak az alkotásban tározó tényezővé. Az iró a magyar értelmiség elmúlt 30
évének történetét "fikcióvá emelt valóság közegében"
mondja el, /Sükösd Mihály, Élet és Irodalom, 1979, nov,
3,/ Éppen ezért nem az a fontos, hogy a szóbanforgó idő
szak történelmi csomópontjait hogyan ítéli meg az iró,
vagy az 1956-os magyar eseményeket, és az 1968-as cseh
szlovákiai ellenforradalmi kísérletet. Természetesen az
sem döntő, hogy a regény írója az elmúlt 30 évben milyen
személyes utat járt be.
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A Gyaluvonások tárgyi hitelessége egyértelmű. Az
önéletrajzi ihletésű regény az iró, Tóth Béla gyermek
kori élményeit, a felszabadulást követő első évtized
változásainak természetét idézi fel. Egyértelműen ter
mészetesen nem lehet eldönteni, hogy mennyi a közvetle
nül valóságos elem, s mennyi a fikció pontos aránya,
de az olvasó érzi, hogy átélt, sokszor megszenvedett
közvetlen életanyag a döntő a regényben.
Tóth Béla nem az események pontos leirására törek
szik, hanem az azokhoz kapcsolódó észrevételek, képzet
társítások a fontosak számára. Ezért nem ragaszkodik az
egyenesvonalu cselekményszövéshez; különböző idősíkokra
bontja a történetet. Ez azonban nem válik a mű erényévé,
A regénynek erre a sajátosságára figyelt fel Írásában
Fázsy Anikó: "A gazdag burjánzás a törekvéssel ellenté
tes hatást vált ki: egybemos mindent, érdektelenné tesz,"
/Magyar Nemzet, 1979, szeptember 23,/
A közös bűn rendhagyó dokumentum-regény, mert a té
nyek mellett Galgóczi érzékeltette az emberek tudatában
lejátszódott lelki sérüléseket és azok következményeit:
^bizalmatlanságot, az elzárkózást, a gyanakvást. Az iró
saját tapasztalatait ötvözte a történelmi feldolgozások
ból megismert tényekkel, A regényből kitárulkozó környe
zet hitelességéhez nem férhet tehát kétség, a sokorai ta
nya az 50-es évek valóságának egyik pontosan megrajzolt
szelete. Az iró által folytatott nyomozás tényismerete
ken alapul, feltételezi a hősök lelkivilágának ismere
tét, "A tömörités és kihagyás - ez a regényszerkezet sajá
tossága, Az,ahogy a volt tsz elnökhelyettes elmondja éle
tét, ahogy Bolha Zs, édesanyja beszámol fia kereséséről"
- állapította meg Sziládi János /Kritika, 1976,/7,/ A mű
filmszerű cselekménye fokozza a drámaiságot, jól szolgál
va a mondanivaló kifejezését.
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Egy családregény vége cimü regényében Nádas Péter
tudatosítani szeretné ifjú korában átélt élményeit, a
valóságot szeretné leírni. A mü«önéletrajzhoz részben
közelebb áll mint a parabolához, mert hiteles arcok,
tények biztosítják a mü realitását* Ez az önéletrajz
azonban mitoszok sejtelmességén keresztül válik ismertté,
"a hős szubjektív idejének folyamatosságát" ismerjük meg.
/Pályi András, Kortárs, 1979.2./ A regény történetisége a
fényképekhez hasonlítható, amelyek csak egy-egy pillanat
valóságát képesek visszaadni: mindent egy 10 év körüli
kisfiú tadtán keresztül ismerhetünk meg.
A Cseréptörés főhőse, Bárán dános is önéletrajzi
ihletésű regényalak. Lengyel Péter nem fiatalságának,
ifjú éveinek történéseit akarja elmondani, ezért a re
gényben a fikció is fontos szerepet kap. A tények, a kü
lönböző tárgyak elemző felhasználása mellett az "apake
resés", az apa képe, a hiányzó bizonyitékok miatt is6 részben
az irói fantázia eredménye. Ez a fikció azonban mindig a
tárgyi bizonyítékokkal van összefüggésben, mintegy kiegé
szíti a hiányzó "cserépdarabokat". Ezért a Cseréptörés
történelmi dokumentumregény és személyes jellegű is egy
szerre. "Középutat talál a történelemkönyvek többnyire
elidegenítő eseménytörténete és a személyes emlékezések
feszengést keltő intimitása között" - állapította meg a
regényről Csáki dudit. /Népszava, 1978. december 2,/
Nádas regényében mindent egy kisfiú szemével látunk,
a Cseréptörésben az apa és a fiú regénye egyszerre tárul
elénk. A fiú nyomozása a múltra irányul, mégis a múlt öszszefüggésein keresztül a jelen kérdéseire kap választ, a
jelen konkrét összefüggéseit segíti megérteni.
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A Legendárium is a családi történetből táplálkozik*
Mégsem családregény, mert az alakoknak csak egyéni tör
ténetük van, kevés a kapcsolatuk a "valóságos" történe
lemmel. A regény nagyon is elkülönülő részeit az irói
emlékezet tartja össze. "A szubjektív formák halmozása
- levél, első személyü elbeszélés, emlékezés - fölött is
ott lebeg az iró kvázi-történéti,tehát objektiv látásmód
ja." /Térfy Tamás, Magyar Hirlap, 1978, julius 30./
Bereményi tudatosan vallatja a történelmet, mindent
a jelenhez, a 70-es évekhez mér, hisz erről szeretne Ír
ni, Ez az irói aspektus kiváló lehetőségeket ad arra,
hogy Bereményi összevesse az átélt események konkrétsá
gát történelmi tudatunkkal.
Illyés a Testvérek cimü drámájában az ismert törté
nelmi események csak a háttérben zajlanak le, a cselek
mény a két Dózsa testvér párbeszéde. A műből áttételesen
megismerjük a XV. század politikai, jogi, erkölcsi való
ságát, Az iró felhasználta a legújabb történelmi kutatá
sok eredményeit, továbbá Szűcs Jenő Mennyire összetartott
1514. ideológiai struktúrájában a kereszt és a furkó jel
képe cimü müvét, Csetri Lajos mutatta ki az átnézett szakirodalom alapján, hogy "az érsek tábort feloszlató nyilat
kozata jóval Cegléd után érte utói a tábort, nem volt
Cegléden forradalmi beszéd, Mészáros Lőrinc ceglédi beszé
de és szerepe is kétségessé vált." /Tiszatáj, 1973. 6,/
Az iró szabadon bánik a történelmi anyaggal, nem tö
rekszik feltétlen tényszerűségre, inkább abból indul ki,
hogy a múlt tevékeny embereit nem feltétlenül a dokumen
tumok alapján érthetjük meg, hanem a "mai helyzetben"
cselekvő történelmi hősökéből is. Különösen szembeötlő az,
ahogy Illyés a harmadik felvonásban összevonásokat hajt
végre. "A Maros-vidéki csatában áldozattá vált főúri ala-
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kokat, Telekdyt, Csáky püspököt ebben a drámában még a
Temesvárt ostromló tábor fogságában életben találjuk,
mert Gergely hatása lefogta György kezét, öccse huma
nizmusa megakadályozta, hogy az ártatlanná vált ellenfeleket kivégeztesse ### a valóságos történelmi eseményék logikáján elkövetett erőszaktételek mind alapvető
mondanivalójának kiemelését szolgálják, " /Csetri Lajos,
Tiszatáj, 1973,6*/
Illyés Az ünnepeltben tényekre támaszkodik: fel
jegyzésekre, levelekre, a Petőfi életrajz dokumentuma
ira, Az iró 1936-ban irt Petőfi-könyvében rámutatott
arra, hogy a Coriolánust fordító költő érdekes módon a
vele történtekkel hasonló témájú shakespeare-i müvet
választott, Illyésnek azonban elsősorban nem a tények
a fontosak - bár korábbi vizsgálódásait kibővítette a
témában -, hanem a történelem értelmezése.
Darvas Hunyadijában az epikusság, a társadalmi kor
festés hitelessége jól megfér az irói fikcióval. Ez a
fikció azonban a valóságos események mozgásterén belül
érvényesül. Ugyanakkor a nézőnek jól kell ismernie a
felidézett XV, századi eseményeket, mert Darvas nem idő
zik el a részleteknél, nem magyarázza /helyesen/ a tör
ténteket, Hunyadi magánéletének drámáját csak vázlatosan
érinti, a fő kérdés: a fent és a lent világa érdekli el
sősorban, Szombathelyi Ervin megállapítása szerint Darvas
"korszerű népi, nemzeti drámát alkotott," /Magyar Hírlap,
I973,julius 13,/
Garai Gábor Szabó Magdával készített beszélgetésé
ben az iró Kiálts, városi cimü drámájának történelmi hi
telességéről érdeklődik, /Kortárs, 1977,1,/ "Történelmi
tény, hogy a városból valóban elindult két fiatal férfi

18

Belgiojosoval az álmosdi csata után. Egyiküket vissza
küldték, hogy hozza el a Debrecenre kivetett sarcot, kü
lönben a másikat megölik * Ф Ф Döbbenetes dilemmát éreztem
az anyagban," Szabó Magda beszámol arról is, hogy a da
rabban kulcsfontosságú főbiró személyére nem talált kel
lő anyagot, igy alakját az irói fantázia segítségével
mintázta meg, A dráma egészére jellemző a történelmi hi
telesség, Az iró időösszevonásokkal, sűrítésekkel tette
a dokumentumok és az irói fikció anyagát drámaivá, A mű
ben három réteget ötvöz egybe. Az első: a kritika által
sokat vitatott parabola réteg /elsősorban az előjáték/,
amely talán túlságosan is közvetlenül közöl a nézőkkel
ismereteket, A másik réteg a valós történelmi közeg
/lásd az iró nyilatkozatát/, A harmadik szféra az irói
»

fikció: a magánélet tragédiája, A város fennmaradásáért
küzdött az álmosdi csata idején, A kivívott eredmények:
a vallásszabadság, a hajdúk letelepítése sokszor súlyos
egyéni tragédiákon keresztül született meg, A két utóbbi
szféra éppen ezért kapcsolódik olyan szervesen össze a
d rámá ban.
Páskándi Kálmán király cimü drámájának szerzői uta
sításában részletesen szól arról, hogy mennyiben támasz
kodhatott a korabeli, XI-XII, századi forrásokra, "A kro
nológiát csak nagyjából tartottuk be, sok mindent egybe
vontunk, így egymás mellé kerültek időben egyébként távo
labb eső személyek. Mindent a testvérharc köré igyekeztünk
csoportosítani," Az irói alaposságot az is bizonyítja,
hogy Páskándi az áttanulmányozott dokumentumok alapján
mindenképpen hitelességre törekszik. Logikus érvekkel
igyekszik pótolni a tények hiányát, Kálmán gátlásosságát
közvetlenül bizonyítani nem tudja, de okfejtése mindenkép
pen meggyőzőnek hat: Álmos megnyerőbb volt, anyja korán
meghalt, I, László nagy uralkodó volt, házasságai sikerte
lenek voltak.
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Páskándi kétféle módszert követ: vagy a logikai
szempontok szerint csoportosít, vagy Kálmán történeté
re "fűzi" az eseményeket* Nem ragaszkodik tehát szigo
rúan a kronológiai sorrendhez és tág teret enged a fan
táziának* A dráma valós és kitalált szereplői nem tézi
seket mondanak el, hanem történelmi tapasztalatainkat
szólaltatják meg, "Az adott kor történelmi hősének, em
berének pszichéjét végül is csakis saját korom emberé
nek pszichéjén át tudom megközeliteni, elevenné tenni*"
- vallja a szerző* /História, 1980*3*/ A mü kritikusai
nak többsége, igy Koltai Tamás is egyetért abban, hogy
"a historizálás és az aktualizálás kettős kényszerének
harapófogójában roppan össze" a dráma* /Kritika, 1980*
10*/ Páskándinak minden szándéka ellenére sem sikerült
olyan történelmi drámát irni, amely méltó nyitánya le
hetne a tervezett trilógiának*
Annus Oózsef a Tiszatájban /1974.9*/ "az ismert
történelmi tények és az általa teremtett drámai szitu
ációk példás összhangjáról" irt Száraz György A nagysze
rű halál cimü drámája kapcsán* Az iró nem az alaposan
átnézett források tényeit ismételgette, nem a valóban
megtörtént eseményt tette mindenki számára ismertté,
hanem úgy közelit a korhoz, hogy közben nagyszerű jel
lemzést kapunk: üelinszkij, az intéző Bach vagy Fride
rika kitünően megrajzolt alakok* Száraz a környezette
remtésben is hitelességre törekszik. A gyulai kastély
olyan helyszine a drámának, amelyben a történelmi be
zártság, az ország 1849. utáni kiszolgáltatott helyze
te jelképpé válik.
Balázs a Magyarokban nem törekszik tárgyi pontos
ságra, nem akarja szociográfikus hitelességgel ábrázol
ni a Németországba került emberek életét, a háborús
körülményeket; ezek csak jelzésként vannak jelen az
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alkotásban* A mü inkább lélekábrázolás és látomás a
háborúról, a háborús sorsokról* Az irót a konkrét ese
mények nem érdeklik, éppen ezért nem is tartja fontos
nak, hogy megnevezze azt a helyet, ahová a magyar csa
ládok kerültek*
A Fábián Bálint találkozása Istennel cimü regény
ben a történelemből csak egy-egy jellegzetes mozzanat
sor bukkan föl, Balázs nem időzik a regény által fel
ölelt korszak részletes bemutatásánál* Kevés irói esz
közt használ fel, nagy szerepet kapnak az irói ötletek*
A mü világa közel áll a népmesék egyszerű világához,
ezáltal a főhős lelkiismeretfurdalása, bűntudata a mi
tológiai sorstragédiák világával lesz rokon, igyx a kis
regényben szinte minden előre sejthető, kiszámítható*
Balázs Az ártatlanban egyes szám harmadik személy
ben mondja el a nyíregyházi huszárezred kevésbé ismert
történetét* Nem egy személyesen átélt esemény reális
ábrázolásáról van szó, hanem egy tanulmányozott korszak
olyan művészi rekonstrukciójáról, amelyben a valóság
elemek és a művészi elvonatkoztatás egységben van*
Balázs nem törekszik a 40-es évek első felének általá
nos rajzára, mégis a vázlatszerü kidolgozás, a nem min
dig találó általánositás sokat ront a regény hitelessé
gén*
A Tartozó élet stilizált történelmi regény* Dobai
müvében valóságos embereket valóságos környezetben sze
repeltet* Egyik nyilatkozatában /Életünk, 1979*12*/ is
merteti a mü megszületésének körülményeit: "Előbb meg
szereztem különféle dokumentumokból, könyvekből kellő
utálatot és gyűlöletet az egész korral kapcsolatban, és
sokkal nehezebb volt megtalálni egy olyan pontot, amit
szeretni is lehet az egészben, és utána két hét alatt
tulajdonképpen megirtam*"
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Az ábrázolt kor nem csupán háttere, kelléke az
irói gondolatok közlésének, hiszen Dobai a II« világ
háborúról, annak a magyarságra nézve döntő következmé
nyeiről kiván Írni« Nem sikerült azonban a modellteremtés buktatóit elkerülni, ezért sok a közhely, az
erőltetett megállapítás*
Gáli István a Ménesgazdában nem vállalkozott az 50-es
évek átfogó rajzára* A megelevenített történet, a bemuta
tott korszak valóságos, a hétköznapok apró mozzanatainak
megörökítése hiteles. Béládi Miklós szerint: "szociológiai-történelmi hitelű az ábrázolás," /Uj irás, 1977*6«/
A mohori méntelep, a cselekmény színhelye bár sajá
tos, különleges képződmény, mégsem önmagán túlmutató
példázat* Az irói fikció természetesen jelen van a műben,
erre hívta fel a figyelmet írásában Németh S« Katalin:
"Van ugyan példázat, allegória a regényben szép számban:
gondoljunk csak a Fehérló fiáról szóló mesére, vagy sok
kal erőteljesebb képekre: a méntelepi kisvasút önmagába
visszahurkolódó sínpályájára, vagy a gazdátlanul kóborló
kutyák falkájára és a betörni többé nem tudó vezérre* De
mindez együttesen mégsem mese, nem történelmi parabola,
hanem kemény realitás, egy bizonyos szituáció sokoldalú
megközelítése*" /Kortárs, 1977«4./ A Ménesgazdában nem
modellek vívják a maguk területén az osztályharcot, ha
nem nagyon is élő, valóságos emberek« A regény világa
konkrét, hihető realitás: az "éleződő osztályharc" elmé
letének és korának valós tükre*
A "Toron,1867"-ben a történelem ismert korszakából
merit anyagot az iró, jól ismerve a témát. A kisregény
ben azonban elsősorban a fiktiv történések a jelentősek,
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s nem a történelmi tényanyag* A regény szituációi példázatszerü helyzetek, amelyek alkalmasak az iró által
felvetett erkölcsi kérdések tisztázására*
Spiró Kerengője is parabolisztikus mü, A regény
ironikus elemei ellenére is társadalmi regény* A mü
fiktiv volta eleve feltételezi a valóságon túli jelen
tést, mégis a Kerengőbe beépitett párbeszédek, levelek,
elmélkedések és vallomások az ábrázolt kor, a századforduló társadalmi, filozófiai közgondolkodásába engednek
bepillantani, s ezáltal válik a regény különösen figye
lemre méltóvá*
A Nyulak Margitja cimü Spiró dráma áltörténelmi
groteszk* A mü tételszerüen kifejtett gondolatai kevés
történelmi tényanyagon alapulnak, A korabeli feljegyzé
sekből tudjuk, hogy IV, Béla valóban megfogadta a ta
tárjárás előtt, hogy születendő lányát az egyház szol
gálatába küldi, azt is tudjuk, hogy szándékát később
diplomáciai érdekből szerette volna megváltoztatni,
Margit az utóbbi apai kivánságot nem téljesitette, ezért
apja neheztelt rá, de később megbocsájtott neki, Margit
fiatalon, természetes halállal halt meg.
Spiró szabadon bánt a rendelkezésére álló anyag
gal, Beavatkozott az események menetébe, mondanivalója
érdekében a fikció egy zárt teret hoz létre, amelyből
csak Margit erőszakos halálával lehet megszabadulni*
A kérő érkezésének hire, az apácák kitörési kisérletei,
a groteszk elemek sora a tényanyagtól a képtelenség, az
elvont felé viszi a drámát. Ezért nem véletlen, hogy a
szereplők többsége nem életszerű figura.

23

Spiró a Kőszegőkben is eleve lemond arról,
hogy a történelmi hitelesség igényével ábrázoljon*
A XVI. századi eseményekre csak töredékesen, néhány
adattal, névvel utal, drámája abszurd alkotás.
Spiró sok burleszk elemet, a vásári komédiákra jel
lemző fogást használ fel, ami különösen a mü befe
jező részében figyelhető meg: dinnyével dobálják
meg Ahmed holttestét.
Monostori Imre mutatott rá Írásában arra, hogy
Spiró a Kőszegőkben "az áltörténeti kalandozást ha
tásosan párosítja a hagyományos dráma létkérdéseket
feszegető mozzanatait a városi komédiával, a konfliktusságot az epikai bet étekkel."/Uj írás, 1978.1,/
így válik az irás - rendhagyó vonásai ellenére figyelemre méltó alkotássá.
A Királyi vadászat pirandellói ötletek felhasz
nálásával íródott. Hernádi nem törekedett történelmi
hűségre. Ami a darabban történik, az teljes mérték
ben az irói fikció eredménye. A kiválasztott helyzet
- IV. Károly király puccsa - történelmi tény, ami
azonban a színpadon lejátszódik, nélkülöz minden hi
telességet. Mégis sok valóságot tartalmaz a dráma,
mert a néző, az olvasó úgy érezheti, Magyarországon
mindez megtörténhetett volna, A groteszk, az abszurd
helyzetek sora követi egymást, mégis ez a képtelenség
nem válik elvonttá, üres irói játékká. A drámának van
üzenete, követhető, érthető mondanivalója.
Hernádi Bajcsy Zsilinszky cimü drámájában sem
törekedett a történelmi hűségre. Mészáros Tamás a
műről szóló kritikájában /Magyar Hírlap, 1977. ápri-
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lis 28*/ sorra veszi az egyes jeleneteket és a drá
mai szöveget összeveti a történelmi tényekkel* Az
első jelenet eseményeiről a történelmi kutatás kimu
tatta, hogy nem egyértelműen politikai gyilkosság
tört ént
Hernádi annak veszi. A második jelenetnek
nincs valóságértéke: a főhős nem járt Hitlernél,
1928-tól már németellenes volt. A drámának ez a ré
sze olyan látomás, amely a magyar valóságnak nem
mond ellent, éppen úgy, mint az újvidéki jelenet.
Hernádi nem tesz mást, mint mérlegel: mi történhe
tett volna? A harmadik jelenet is az irói fikció
eredménye* Bajcsy Zsilinszky nem találkozhatott Feketehalmy altábornaggyal, nem is állhatott a kivég
zőosztagok elé. /Ez a jelenet megtalálható Örkény
Pisti a vérzivatarban cimü 1969-ben irt drámájában
is,/ Mészáros Tamás szerint "á valóság nem ennyire
romantikus, de sokkal igazabban drámai", A befejező,
negyedik jelenet a valóságra épül: A dráma címsze
replőjét valóban Sopron mellett végezték ki, /Termé
szetesen szó sem lehetett a mindent visszavonó rádiónyilatkozat ról,/
A fentiekből egyértelműen következik, hogy
Hernádi történelmi látomást irt, a magyar nemzet ál
tal átélt szörnyűségeket idézve fel.
Az iró tehát helyenként követi a valóságot, más
kor eltávolodik tőle. Az ötletnek - négy külön szerep
lő játssza a központi alakot - az a rendeltetése, hogy
a konkrétságtól ugyan elrugaszkodva, de a negyedik
jelenetben a realitások felé vigye a cslekményt.
Hernádinak nem sikerült müvében a különböző dramatur
giai fogásokkal a történelmi hitelességről való lemon-
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dás miatti kételyeinket eloszlatni. Még akkor is igaz
ez, ha a látomás és a dokumentum több jelenetben szer
vesen ötvöződik.

A 70-es évek irodalma a történelmi hitelesség, a
müvek dokumentativ jellege szerint igen változatos ké
pet mutat. Az alkotók egy része közvetlenül, változta
tás nélkül beépiti a dokumentumokat müvébe, A Csontmol
nárok szerzője naplókat, leveleket. Mocsár eredeti fel
jegyzéseket, országgyűlési jegyzőkönyveket, Szabó Magda
a Régimódi történetben családi vonatkozású leveleket,
naplókat, verseket, a Vörös Rekviemben Hernádi a birósági tárgyalás jegyzőkönyvéből, a gyermekkor eseménye
iből épit be regényébe.
Dokumentum az alapja Az a szép,fényes napnak,
A futárnak, a Visegrádi estéknek, a Negyven prédiká
tornak is, de erre az irók müveikben nem hivatkoznak,
nem utalnak.
Alapos korismeret, legtöbbször önéletrajzi, át
élt esemény a kiindulópontja a Parázna szobroknak, a
Cseréptörésnek és még néhány alkotásnak. Ezek a müvek
szubjektív töltésük ellenére is objektiv irói vizsgá
latról tanúskodnak és hü tükrei egy kor valós világá
nak.
Az alapos korismeret, a tudományos kutatás az
alapja a Testvéreknek, a Hunyadinak, Balázs regényéi
nek a Kálmán királynak és még néhány műnek.
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A realisztikus igényű müvek mellett a 70-es
évek irodalmában parabolisztikus /Toron, 1867,
Kerengő/, modellszerű drámákkal is találkozhatunk
/Kőszegők, Királyi vadászat stb*/*
Természetesen a választott ut nem művészi ér
tékrendet fejez ki, hiszen az egyes megoldási módok
között is találunk értékes és kevésbé sikerült alko
tásokat* Dó példa erre Illyés két drámája: a Testvé
rek művészi ereje jóval meggyőzőbb mint Az ünnepelté*
Igaz ez Balázs regényeire is, amelyek közül a Magyarok
a legsikerültebb alkotás* A széles skála, amely a do
kumentumoktól a paraboláig, a modellteremtésig terjed,
azt bizonyltja, hogy a 70-es évek próza- és drámairo
dalma igen gazdag a különböző megközelítési módokban*
Ez természetesen semmiképpen sem gyengesége a vizsgált
korszaknak, ellenkezőleg erénye*
Ez a gazdagság - a hagyományos és az újszerű fel
dolgozások -, ezek a különböző megközelítési módok azt
is jelentik, hogy nem a választott ut határozza meg a
művészi értéket, hanem a kifejezendő gondolat és forma
szerencsés találkozása* A Csontmolnárok, a Gyémántper,
a Visegrádi esték, a Toron, 1867 újszerű történelemszemlélete más és más, mégis közös bennük az, hogy
1848-49-hez nem a hagyományos módon közelednek* Szin
te minden vizsgált alkotás jellemzője az is, hogy az
irók számára a legfőbb követelmény a hitelesség, a va
lóság pontos feltárása* Éppen ez az igény, ez a szán
dék teszi jelentőssé, értékessé ezeket az alkotásokat*
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II, A mult és a jelen dialektikája, A történelmi téma
és a mai magyar valóság összefüggései

A 70-es években történelmi regényekkel és drámákkal
jelentkező irók témaválasztását semmiképpen sem a múltba
menekülés határozta meg, sokkal inkább a jelen aktuális
problémáinak megjelenitését szolgálják a különböző korok
ból vett helyzetek.
Agárdi Péter mutatta ki Írásában /А hetvenes évek
magyar irodalmáról 410,p,/, hogy "nincs jogunk mechani
kusan szétválasztani a múltat és a jelent, hiszen példá-'
ul minden valamelyest is mély mai tárgyú realista "tár
sadalmi" regény egyúttal "történelmi" is," A korszak ma
gyar társadalmának nagyobb megrázkódtatások nélküli va
lósága mindenképpen alkalmat kinált arra, hogy Íróink
felmérjék, számbavegyék, újra gondolják történelmünk fon
tos csomópontjait. Ezzel a nagyon is tudatos szándékkal
természetesen a jelen jobb, kellőbb megértéséhez kerestek
fogódzót, kapcsolatokat. Feltűnően sok az olyan alkotás,
amelyekben a nagy vonulatok mögötti apró, sokszor hétköz
napi világ képe tárul fel az olvasó előtt, Jelentős azok
nak az alkotásoknak a száma is, amelyekben a családtörté
neti és az átélt történelmi élettapasztalatok szűrődnek
le. Az pedig teljesen törvényszerű, hogy az elemzés tár
gyát képező müvek igen tekintélyes hányada a felszabadu
lásunkat követő évtizedeket a hetvenes évek világán ke
resztül vizsgálja.
Az alkotások egy részében a részletek hitelessége
csak másodranguvá válik, nem a helyzetek azonossága' a
fontos, hanem a példaszerüség. Korunk forradalmiságát
szeretnék az irók feltárni.
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A különböző történelmi korokból vett események egy
része kiválóan alkalmas arra, hogy az irók tisztázzák,
felmérjék, választ keressenek a honnan?, a hol? és a
hová? kérdésekre« A Testvérekben, a Vörös rekviemben és
még jó néhány alkotásban a korszerű forradalmiság, nap
jaink forradalmiságának a vizsgálata a leghangsulyozottább« A Hunyadiban, a Negyven prédikátorban, a nagyszerű
halálban a helytálló, az igyekvő, a sokszor ellentmondá
sos helyzetekben lévő hős szembekerül a tehetetlenség ér
zésével« A Kálmán királyban, a Hunyadiban, a Ménesgazdá
ban a politikai szélsőségeket elitélő áramlatok kapnak
fontos szerepet« A mindenbe belekezdés, de a végigvinni
nem tudás a legfontosabb irói gondolat a Tartozó életben
és a Dapán szalonban«
Az irók által kiválasztott történelmi helyzetek
sokfélesége miatt a fejezet szerkesztési elveként a mü
vek szigorú kronológiai.'sorrendjének figyelembevétele
kínálkozott a leg'alkalmasabbnak«
Az a szép fényes nap cselekménye Vajk, a későbbi
István király megkereszt elése előtti napon játszódik«
A dráma azonban nem a régmúltat akarja felidézni, a té
ma számos olyan történelmi konfliktusra alkalmazható,
amelyekben nagy politikai korszakváltozásokat ábrázol
az iró« A születendő uj több oldalról is veszélybe ke
rül« A belső és a külső ellenfelek diplomatikus, ha
kell erőszakos leszerelése árán, kompromisszumot is vál
lalva győzhet, maradhat fenn a nép«
Szabó Magda drámájában az államalapítás, a magyar
nemzet léte forog kockán, Páskándi Kálmán királyában a
már kiépült rend megszilárdításának módozatai kapnak
hangsúlyt Kálmán és Álmos ellentétében. A mü az Árpád-
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házi Könyves Kálmán királyról és koráról szolimának
tetsző utalásokkal, A XI-XII, század fordulójának ha
talmi és pártharcai, a keresztes hadak fosztogatásai,
a pogányság és kereszténység birkózása mind helyet
kapnak a két főszereplő, Kálmán és Álmos vitájában.
Páskándi müvében a bölcs, az előrelátó uralkodó
ról, a testvérharcban is az ország érdekeit szem előtt
tartó királyra esik a fő hangsúly. Egy uj tipusu állam
formálódik a XI-XII, század fordulóján, ennek vezetője,
szervezője a reálpolitikus Kálmán, "A gondolkodó maga
tartás ütközése az ösztönössel, az elsősorban az érzel
mileg motiválttal éppúgy időszerű és izgalmas kérdés,
mint ahogyan Kálmán külpolitikai dilemmái és döntései
sem nélkülözik a közelmúlt történetével vonható párhu
zamokat" - állapította meg Zappe László a mü szegedi
bemutatója kapcsán, /Népszabadság, 1980, augusztus 6,/
A belső békére, a hasznos épitőmunkára helyeződik a
hangsúly a drámában, még akkor is, ha a mü által fel
ölelt időszak testvérharcról, trónviszályról, külső ve
szélyről szól, A dráma korunk történelemformáló ellent
mondásait szeretné feltárni, gyengeségei ebből a túl
zott históriai jellegből következnek, Páskándinak nem
sikerült megteremteni a szerves kapcsolatot a történe
lem és a mának szóló üzenet között, A nagy aprólékosság
- a hős lélektani rajza, magánélete, a konkrét történel
mi adatok - a feleslegesnek tűnő ismétlések didaktikussá
teszik a müvet, Páskándi leszűrt tanulságai általános
érvényű megállapitások, történelemkönyvből vett illuszt
rációknak hatnak. Találónak érezhetjük Koltai Tamás ész
revételét: "A történelmi párhuzamot erőltető irói' gondo
lat, amely a darabokat kisérő tanulmányokban még több
kevesebb meggyőző erővel van jelen, a szinpadi szövegben
elhalványodik," /Kritika, 1980, 10,/
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A néhol lapos magyarázatok mellett azonban a dráma szö
vege, nyelve jól stilizálja a korhangulatot, bizonyít
ván azt, hogyan lehetne*a múltból a jelenhez szólni. 1
Spiró a Nyulak Margitja cimü drámájában a XIII.
századi történelmünkből közismert epizódot választott
ki. IV. Béla lánya, Margit^apja korábban tett felaján
lása következtében a Nyulák szigetére kerül, elzárva a
világi élettől, a természetes emberi közegtől^' Az alap
történet azonban csak ürügy az iró számára. A drámában
arról a 'iV, Béláról van szó, aki mindig az adott realitá
sok számbavételét tartja fontosnak, igy könnyen, a poli
tikai érdekeknek megfelelően, változtatja meg korábbi
döntését, A mü Margitja viszont eszméihez hü akar marad
ni, a rábizott feladatot mindenképpen teljesiteni szeret
né.
A politikai hatalom és az emberi erkölcsi felfogás
különbözősége ütközik össze a drámában, amely a végén
a hatalmat kiszolgáló kollektiv gyilkossághoz vezet. A
középkori történet jól szolgálja a hatalommal való ma
nipulálás árnyalt ábrázolásának lehetőségeit, ugyanak
kor "a hajlit hatat lan, megalkuvásra képtelen jellem
drámáját" is. /Bartha András, Magyar Nemzet, 1978, no
vember 28./Margit vállalja a mártiromságot, elvei mel
lett mindvégig kitart, semmi áron sem akar beletörődni
abba, hogy a felnőtték praktikájának szolgálója legyen.
Az elvekhez való ragaszkodás és az árulás lehetősége
jelenti a mü alapkérdését. Ez a kérdésfelvetés nagyon
is mai, napjainkban is aktuális problematika éppúgy,
mint a kiválasztott XIII. századi esemény és korunk ku
sza, több oldalról is megközelíthető világa.
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Darvas a 30-as években Törökverő cimmel történel
mi regényt irt* írásával a népre támaszkodó hős példá
jával az antifasiszta népfront eszméit hirdette* A hű
ségről, az eszmékhez való ragaszkodásról szólt abban a
korban, amikor minden korábbi erkölcsi érték hitele
megkérdőjeleződött* Darvas müve szerint a magyarságot
csakis a nemzeti erők összefogása mentheti meg a külső
veszélytől.
Az iró a hetvenes évek elején újra elővette a XV*
századi történelmi témát* A regényben megirt esemény
sorból egy mai mü, a Hunyadi kerekedett ki* Vörös László
mutatott rá Írásában arra, hogy Darvas "nem pusztán át
írta a regényt ---- 1973-ban már újabb mondanivaló került
előtérbe* noha a konkrét történelmi téma jellegéből adó
dóan a törökellenesség kérdése természetesen itt is nagy
súllyal van jelen, de már nem uralkodó mozzanat* Darvas
I* figyelmét már a hatalom minőségének problémakörére
összpontosítja, a hatalommal való jól vagy rosszul gaz
dálkodás eseteit fürkészi*" /Alföld, 1978,12,/
)

Természetesen a műfaj adta lehetőségek már eleve
meghatározzák a két alkotás eltérő gondolatiságát* A
drámában az ábrázolt történelmi viszonyokat tisztábban
láthatjuk* A ma élő ember ítéletlakotásának megfelelően
a gondolkodó és cselekvő hős súlyos problémái tárulnak
föl az olvasó, a néző előtt* Az irót elsősorban Hunyadi
alakja érdekli, azé a hősé, akinek a rendkívül kiélezett
helyzetben kétségek dúlják föl lelki nyugalmát* Darvas
ezeket a kétségeket akarja feloldani, a mának szóló üze
net érdekében is. Úgy alakítja hőse sorsát, hogy komp
romisszumok árán feloldhatók legyenek az ellentétek* A
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meggondolatlan lépések helyett a józan, megfontolt
mérlegelést sugallja az iró, mintegy mai világunk lé
nyegére utalva,
1
A regényhez képest uj elem Márton és Gergely áru
lása, A hatalmat önös érdekből kiszolgáló, a hatalommal
visszaélő,a nép elárulója, mert a tömegek felemelkedése
Hunyadi korában, de napjainkban sem lehetséges azok
szolgálata nélkül. Ez Darvas drámájának legfőbb gondo
lata.
Illyés mindig nagy jelentőséget tulajdonított Dózsa
történelmi szerepének, mégsem ez a magyarázata annak,
hogy ő is - Darvashoz hasonlóan - egy korábban megirt
témát vegyen elő, A Testvérek nem a' Dózsa-tragédia újra
fogalmazása, Ott a mozgalom és a nép egymásba szövődésének logikai rendszere volt a lényeges Illyés számára,
ebben az uj darabjában a mozgalom belső ellentmondásos
ságát vizsgálja, A műben az egymással sokáig megbékélni
nem tudó testvérek a forradalom történetét, erkölcsét
boncolgatják nagy aprólékossággal, "A Testvérek törté
nelmi dráma abban az értelemben, hogy fél évezred előt
ti eseményeket idéz, de a forradalom általános erkölcsi
problémáit is érzékeli" - irja E, Fehér Pál, /Népszabad
ság, 1972, január 4,/ Figyelemre méltó Illyés megjegyzé
se is: "A Dózsa Györgyben arra törekedtem, hogy külső
ségben a szorosan vett eseményt ábrázoljam, Dózsát és
nemcsak Dózsát, hanem az akkori lázadót, a hatalommal
szembenállót, a parasztforradalom szervezőjét kivántam
ábrázolni, mint karaktert, A Testvérek nem is Dózsáról
szól. Egyrészt a jelent akartam ábrázolni, másrészt a
forradalom önmagával való vitáját szerettem volna'érzé
keltetni," /Közli E, Fehér Pál a fent emlitétt cikkében,/
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A Dózsában a megtörtént múltat elevenítette fel
Illyés, A Testvérek jelen idejű emlékezés, amely a
múltba hatol. Semmit sem szögez le végérvényesen, s
ezáltal a forradalmiság minden korban érvényes kérdé
seit veti fel, A régi Dózsa dráma egy hatalmas léleg
zetű mű, az uj darab kamara méretű alkotás a forradal
mi magatartás lehetőségeiről, a forradalom belső fejlő
désének logikai önvizsgálatáról. Érezzük, hogy a forra
dalom sorsa, a forradalom utáni idők lehetősége forog
kockán a két testvér vitájában.
Illyés a korszerű forradalmiság tartalmát tárja
fel. Értelmezése szerint a cselekvés, a tettre készség,
az elszántság, az akarat nélkülözhetetlen záloga a for
radalom győzelmének, de a siker csak akkor lehet teljes,
ha a fоrradalmárok a viharos gyorsasággal egymást követő
események közben képesek a folytonos önkorrekcióra, mer
nek szembenézni cselekedeteik következményeivel, tudják
és merik
menet közben is - vizsgálni tettüket, A cse
lekvés és kételkedés dialektikus egységét teremti meg
tehát Illyés a Testvérekben; napjaink korszerű forradalmiságának mintegy modelljét kapjuk a drámából: sohasem
szabad vakon, dogmatikusan cselekedni, minden esetben
szükség van az önkontroll га, /А mű börtön-jelenetében
ez különös hangsúllyal vetődik fel,/
Spiró a Kőszegőkben éppúgy nem törekedett a korhüség részletező bemutatására mint Illyés a Testvérekben,
A Kőszegők azonban jóval távolabb áll a történelmi hű
ségtől mint a Testvérek, Spiró drámájában Kőszeg várá
nak ostroma éppúgy értelmetlen mint lerombolása, tehát
egyik fél részéről sincs értelme,

Az iró nem történel-

mi alkotást teremt, azt kutatja, hogy a történelmi vonu
latok mögött milyenek a hétköznapok; a munka, az öröm,
a bánat érdekli, Spiró a jelen lehetőségeit keresi.
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Botladozásainkat, emberi gyengeségeinket történelmi
mértékkel méri, s közben áttételesen azt kutatja, mi
lyen uj lehetőségek adódnak a mai ember számára a het
venes években. Kovács István mutatott rá arra, hogy
Spiró csak felidézi Kőszeg várát, a mögöttes jelentés
re összpontosit : a kenyérszegők re, a hitszegőkre, az
élet nagy ellentmondásaira: a vak ostobaságra és meg
ingathatatlan szilárdságra, /Tiszatáj, 1977, 11#/
Szabó Magda a Kiálts, város!-ban egy megtörtént
eseményt, Debrecen 1604-es próbatételét, megsarcoltatását választotta drámája témájául, A protestáns üldö
zés Debrecen városát védekezésre kényszeritette, pol
gárainak védelmében idegennek nem adott polgárjogot,
A város főbirája hosszas vivódás után megszegi ezt a
törvényt, mintegy az utókornak, a mai nézőnek mondja:
csak az a törvény felel meg a közösségnek, amely az
emberi humánum parancsainak is eleget tesz. Szabó Magda
müve igy válik tehát példázattá, Debrecen helyett az
országról, mai világunkról szól. Elveinket, forradalmi
hitünket minden körülmények között meg kell őriznünk,
de sohasem válhat dogmává elkötelezettségünk, nem ke
rülhet szembe az emberséggel, a forradalmi tömegek min
dennapi létérdekeivel.
A Negyven prédikátorban is a hit megőrzésének egy
kevésbé ismert XVII, századi eseményét tárja fel Moldova.
Az 1674-es pozsonyi vésztörvényszék gályarabságra Ítélte
azokat a protestáns prédikátorokat, akik - minden fenye
getés, megaláztatás ellenére - kitartottak hitük, meg
győződésük mellett. A protestantizmus ekkorra már koráb
bi nagy lendületét elvesztette, de a Habsburg abszolutikus törekvések újra egységbe kovácsolták a korábban egyértelmüleg haladó szerepet betöltő protestánsokat, első
sorban a prédikátorokat.
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Moldova igy nyilatkozott könyvéről: "benne van
évszázadok magyar értelmiségének sorsa." /Kortárs,
1972,12,/ Egy másik nyilatkozatában /Élet és Irodalom,
1974,41,/ a következőket mondta: "néhai emberekről be
szélek, de mai emberekről szólok," A történet kegyet
len valóságábrázolása, társadalmi összefüggései mai
példázatot hordoznak. Itt nemcsak a prédikátorok áldo
zatvállalásáról van szó, minden magyar forradalmi hely
zet sors- és nemzettragédiájáról. Szolgálatról és helyt
állásról, a mozgalom osztálytartalmáról szól a Negyven
prédikátor, "De a példázat itt sem marad meg önön tör
ténetiségében, mert már a regény kezdetén megnyilatko
zik a modernizáló szándék. Mégsem parabolaregény, mert
epikus struktúrájában jóval kevesebb a jelentéses,funk
cióval szándékosan kitüntetett elem" - irja Kulcsár Sz,
Ernő /Alföld, 1974,7,/, Moldova örök emberi kérdéseket
vizsgál: a szülőföld, a haza szeretete,‘a hitbéli meg
győződés erős szálai, a társadalom elnyomottaiért vál
lalt szolidaritás, ezek a regény legfőbb kérdéskörei.
A mü valóban Kocsi Csergő Bálint fiktiv "önéletirása", de semmiképpen sem a főhős életregénye, A mához,
a mának szól a történelmi regény, amelyben az iró embereszménye, a jelenről vallott felfogása is helyet kap.
Kocsi Csergő a mindennapokban helytálló hős, aki közvet
lenül nem irányitója- az eseményeknek, az apró, hétközna
pi feladatok teljesítésében jeleskedik egy olyan korban,
amikor a forradalmiság vállalása a legsúlyosabb egyéni
tragédiákat eredményezte. Mégsem saját sorsát nézi, mind
végig kitart hite, meggyőződése mellett, mert tudja, hogy
az általa képviselt ügy nemcsak saját é'rdeke, hanem a
nemzet fennmaradását is szolgálja.
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Galambos Lajos Fegyverletétel cimü drámájában az
1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik epizódját
eleveniti meg« A mü főhőse. Kenéz I« először a császá
riak hadbirósága elé kerül a szeptemberi fordulat ide
jén, majd a császáriak elmenekülése után a magyarok
vonják felelősségre. Az irói koncepció szerint Kenéz
nek kétszer kell válaszolnia a felhozott vádakra. A
vádat képviselők kérdései, magatartásuk nem sokban kü
lönböznek egymástól. A bizalmatlanság, a forradalomtól
való rettegés és elvakult nacionalizmus van az egyik
oldalon, hitetlenség, túlzott radikalizmus a másikon.
Galambos napjaink olykor megnyilatkozó szélsőséges po
litikai áramlatait itéli el müvében, ezzel a mának szól,
napjaink égető kérdéseire keres választ. Éppen ezért nem
törekszik arra, hogy igazi történelmi drámát Írjon. Nem
rajzol széles társadalmi tablót, nem vizsgálja a szeptem
beri események konkrét mozgatórugóit, nem közöl adatokat
a történtekről, nem ad naturális pontosságú helyszinrajzot. Figyelmét csakis a mondanivaló minél jobb és telje
sebb kiemelése köti le, a háttérben zajló nagy nemzeti
történések csak átszürődnek, de konkrét részleteiben nem
előttünk zajlanak.
A kontrasztos ábrázolásmód többféle következtetés
re ad lehetőséget. Galambos azonban egyértelműen a ma
gyar forradalom mellett tesz hitet: Kenéz halála éppúgy
tragikus, mint a forradalom és a szabadságharc elbuká
sa, A véletlen, az időbeli beavatkozás megmenthetné a
főhős életét, sorsát azonban éppúgy nem kerülheti el,
mint a nemzet 1848-49-ben, Kenéz halála a látszólagos
értelmetlenség ellenére sem volt hiábavaló. Az erkölcsi
szilárdság, a forradalmi elkötelezettség és hit lehetett
a záloga a győzelemnek, amely nélkül a forradalom elvesz
tette volna a pákozdi és ozorai csatákat, tehát eleve
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elveszett volna maga a magyar forradalom is, A mának
szóló üzenet egyértelmű, a kenézi erkölcsi helytállás
a nagy harci győzelmek alapfeltétele, nélkülük semmi
lyen körülmények között és sehol sem érhető el tartós
siker.
Illyés Az ünnepeltben - hasonlóan Galamboshoz az 1848-49-es forradalom egyik drámai epizódját válasz
totta müve tárgyául: Petőfi szabadszállási választási
kudarcát, ehhez kapcsolódva Petőfi és Dókai konfliktu
sát, Petőfit a félrevezetett tömeg kővel dobálja meg,
igy akadályozván meg, hogy nemzetgyűlési képviselő le
gyen.
Az iró feltett szándéka, hogy a történettel a má
nak szóljon. Figyelmeztetése egyértelmű: a forradalom
nem győzhet addig, amig a gyűlölködés, a téveszmék fél
revezetik a tömegeket. De az is hangsúlyt kap a darabban, hogy az igazi forradalmár nem távolodhat el X noptól. Dókai és Petőfi vitájában Petőfi érvelése az egyik
legfontosabb mának szóló üzenet. Be kell látnia, hogy a
félrevezetett tömeg ellene fordult, mégsem választja a
Dókai által meggyőzőnek ható, a tömeggel, mint csőcse
lékkel leszámoló, annak hátat fordító magatartásformát.
Kenéz is mindvégig kitartott forradalmi hite mellett,
Petőfi is tudja, meg van győződve arról, hogy a nép átnevelése, évszázados előítéleteinek eloszlatása nem megy
egyik napról a másikra, A tömegek megnyerése hosszú fo
lyamat eredménye lesz, és ez legalább olyan forradalmi
tett, mint a barrikádon való harc.
A futár cimü regény szerzője, Sándor Iván egyik
19 éves fiatalember Eösi Dános felnőtté válásának fo
lyamatát összekapcsolja az 1848-as forradalom erdélyi-
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bánáti történetével. Az osztályellentétek, a nemzetisé
gi villongások, a zsidóüldözés, az egyén és történelem
kapcsolata tárul fel a regényből, éppúgy mint az ünne
pelt ben.
Sándor Iván oknyomozásra is vállalkozott, törté
nelmi rekonstrukcióra, a harc kirobbanása és elbukása
közötti összefüggések hiteles bemutatására, s arra,
hogyan hatnak még napjainkban is a történelemből ránk
hagyományozódott konfliktusok, amelyekkel mindenképpen
szembe kell néznünk. A regény Írója igy vall művészi
szándékáról: "A törvényesség problémája izgat, az igazsághoz való emberi jog mindenekfelett való szükséglete.
Nagy András Toron, 1867. cimü kisregényében is az
oknyomozás, a múlttal való szembenézés a legfőbb irói
szándék, A műben az iró a Tizek Társaságának még élő
tagjait invitálj a'meg Pákh Albertnak, a társaság volt
tagjának a temetésére és halotti torára Rozsnyóra,
Nagy Andrást nem a történelmi összefüggések érdeklik,
korunk forradalmiságának kérdései izgatják, s ehhez al
kalmas történelmi közeget választott, a kiegyezést.
Szász Imre mutatott rá arra, hogy a korhüség itt egyál
talán nem fontos, A máról szól az irás, a mai középko
rúak harminc év előtti önmagukhozvqIó viszonyáról,
/Élet és Irodalom, 1978, október 7./ Vajda mondja a re
gényben: "Húsz éve mindenki szárnyakat képzelt a háta
mögé. Megforgatják az egész világot, és a világ még há
lás sem lesz érte." A hetvenes évek konszolidált viszo
nyai és a kiegyezés kora valóban összemérhető történel
mi ánalógiasorok, ami az által válik igazán fontossá,
hogy az irói visszatekintés révén összemérhető a kiegye
zés kora 1848-cal, illétve az analógia szerint a hetve
nes évek a felszabadulást követő forradalmi átalakulással.
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Mocsár Gábor Gyémántper cimü regényének is a for
radalom és szabadságharc a témája* Ez az esemény talán
nemzeti történelmünk egyik legnagyobb jelentőségű for
radalmi megmozdulása volt* Az iró évszázados vitát elevenit fel, s mintegy megmutatja, hogy a korábban felve
tett kérdőjelek ma is megvannak* Olyan nyilt vitairatot
irt, amelyben a szabadságharc legfontosabb alakjai sor
ra megjelennek előttünk, bemutatva a forradalmársorsok
erkölcsi változatának kérdéseit, a kor mozgatóerőinek
összefüggéseit, a forradalmárok és a tömegek kapcsolatát*
Az irói koncepció eredeti, különösen Madarász László
alakjának kiemelésével,1 a 48-as hagyományok országrészekre
való hatásával mond újat* Mocsár analógiákat keres a vá
lasztott történelmi téma és a jelen között. Az a célja,
hogy szakítsunk a tévesen beidegződött illúzióinkkal, a
tények ismeretében mi magunk töprengjünk el történelmünk
e jelentős korszakának összefüggésein* A Gyémántper lénye
ge nem az ékszerek hollétének vizsgálata, Kossuth és
Görgey ellentéte, az eseménytörténet leírása, hanem a
történelem ellentmondásainak dialektikus bemutatása úgy,
hogy az irói azonosulás, a beleélés a mü minden fejezeté
ben kimutatható legyen.
Féja a Visegrádi estékben Görgey és Kossuth fiktiv
vitájában a nemzeti tisztánlátás ügyét tűzte napirendre*
A 13 fejezetből álló regény első tiz fejezetében a halál
ra készülő Görgey tábornok 1916-ban megidézi, életrehivja
Kossuthot* Az I* világháború nem kap szerepet a regényben,
a vitapartnerek számára csak az a történelem, amit átél
tek, ami összefüggött sorsukkal*
Fájának nem az a célja, hogy Kossuth történelmi sze
repét elhalványítsa, sokkal inkább az, hogy az illúziók
ban gondolkodó történelmi szemléletet elutasítsa, újra
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értelmezze történelmünk e jeles korszakát* Ennek elle
nére nem irja meg a szabadságharc regényét, ehelyett
az igazságteremtés, a bonyolult valóság feltárására vál
lalkozik* Müvébe’''azt mondja, hogy a nemzeti katasztrófa
előidézője sohasem lehet egy ember*
Száraz müvében nemzetünk egy súlyos katasztrófája
bontakozik ki* A drámában, A nagyszerű halálban nem
szokványos történelmi helyszint választott az iró gon
dolatai kifejezésére* A történet szereplőinek többsége
mindenki számára ismert személyiség, az ő nevük azonban
Temesvárhoz és Aradhoz kötődik az emlékezetünkben* A
Gyulán, a Wenckheim kastélyban játszódó történet egy
rendkívül kiélezett drámai szituáció, amelyben színre
lép hat honvédtiszt az 1848-49-es forradalom katonái kö
zül* Azidőpont és a színhely valóságos - a világosi fegy
verletétel után vagyunk, amikor a honvédtisztek már orosz
fogságba kerültek* "Száraz históriai élménye, s a törté
nelemről szerzett tudása biztosítja azt a költői látás
módot, embert és szituációt teremtő alkotókészséget,
amely a történelmi témában a jelenről beszél" - állapí
totta meg Tóth Gyula tanulmányában /Tiszatáj, 1980, 2*/*
A dráma cselekménye egy sajátos alaphelyzettel kezdődik*
A kiválasztott szituáció olyan határhelyzet, melyben
sokféle elvi alternativa lehetséges: a cári fogság, a
tiszti rang elvesztése, s az ezeknél sokkal súlyosabb
osztrák fogság, ahol még a halálos ítélet sem lehetet
len, A mü expozíciója veti fel ezeket a lehetőségeket,
s ez lesz a bonyodalom, majd a késleltetés fő kérdésköre
is.
Száraz alkotása olyan művészi teljesítmény, amely
ben a viták sorozatán keresztül a ma is aktuális KossuthGörgey vita lényegéhez jutunk közelebb, megismerjük az
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iró véleményét a hatalomról és az elnyomásról, a
Habsburgok és a cári csapatok 1848-49-ben játszott
szerepét.
A nagyszerű halál a mának szóló történelmi alko
tás, amely arról szól, hogy a vereségek, a nagy tör
ténelmi bukások ellenére is hűnek kell maradni a meg
harcolt forradalmi eszmékhez, hogy ember és szerep
egysége mennyire fontos, és arról is, hogy a jövőnkbe
vetett hitünk csak akkor lehet megalapozott, ha sza
kítunk illúzióinkkal, és felmérjük történelmi szerep
lehetőségeinket, reálisan értékeljük a nemzetközi po
litikai helyzetet.
A dráma hősei nemcsak a forradalmi időszakban áll
tak helyt, váltak igazán hősökké, hanem a bukás után,
a fogságban is megőrizték emberi méltóságukat. A gyulai
kastélyban volt idejük arra, hogy szembenézzenek hely
zetükkel, visszatekintsenek a közelmúlt eseményeire.
Kételkedésüknél, időnkénti elbizonytalanodásuknál sok
kal erősebb az együvé tartozás, a forradalmi hit és
meggyőződés ereje. Bátor helytállásuk és kritikus, oly
kor önkritikus magatartásuk, kételkedésük napjaink forradalmiságának is fontos jellemzője, sajátossága.
Dobai Csontmolnárok cimü regénye is a szabadságharc leverését közvetlenül követő időszakról szól. A
mü szereplői azonban nem kerültek fogságba, igy hely
zetük merőben más, mint A nagyszerű halál hőseié. Az
első helyszín, amit megismerünk: Viddin, 1849-ben tö
rök terület, ahová a menekültek megérkeztek. Olyan
határváros ez a regényben, amely jelképessé válik, az
önkéntes számüzöttek első és sokak számára utolsó ál
lomása, reménye, reménytelensége lesz. Az utolsó, a
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végső helyszín mégis Aleppó, az arabok által lakott
város, a szir homoksivatag szélén, A mű főszereplője
Bem tábornok, vagyis Amurát pasa, aki a török hadse
reget akarja korszerűsíteni, hogy majd ezzel a jól
felszerelt hadsereggel újabb forradalmat robbantson
ki, A regény mellékszereplői a szabadságharc menekült
tisztjei, értelmiségek, Doggal állapította meg Kulcsár
Sz. Ernő: "Dobai nem Kossuth útját követi, hanem a
Bemmel maradt internacionalisták sorsát,” /Alföld,
I
1976,6,/ A mű a magyar forradalom balszárnyának a
története az emigrációban.
Dobai mondta egyik nyilatkozatában: "Meggyőződé
sem, hogy a Csontmolnárokban felsorakozó magatartás
típusok nem történelmi típusok, A szabadságharc színpa
dán léptek fel és léptek le, de ma is találkozhatnánk
velük, akár Dél-Amerikában is," /Könyvtáros, 1976,9,/
A könyv nem egyszerűen a törökországi magyar emigráció
krónikája, Dobai hősei, szereplői az egyes egyének szá
mára rendkívül szükreszabott 'lehetőségek keretein belül
mozognak. Olyan történelmi helyzetet, állapotot ismer
hetünk meg, amelyet szinte kizárólag csak múltja jelle
mez, A regény alakjai önmarcangoló módon újra és újra
végigelemzil<, értelmezik a szabadságharc hadtörténetét,
a társadalmi és politikai összefüggéseket. Megismerjük
Görgey, Perczel, Dembinszky, Kossuth és Bem elképzelése
it, A számtalan variáció közül az iró Kossuth és Bem
forradalmi szerepét* emeli ki hangsúlyozottan.
A mü egyik legfontosabb tanulsága: beszélhetünk-e
a forradalom kapcsán bukásról? Dobai saját véleményét
közli a forradalomról és a szabadságharcról, A bukott
harc volt résztvevői nem tehetnek mást, mint újra meg
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újra ^átvizsgálják jelenlegi szerepüket, a múltat. Az
iró ránk bizza a választ: mit ér tisztán látni. "Nyugaifc-Európa előbbre tart a kossuthi forradalomnál",
mert ott már csak a munkásmozgalomba lehet bekapcsolód
ni. Bem fanatikus forradalmisága az életbenmaradás
egyetlen lehetősége. "Az iró az igazságtevő szándék és
aktuális érvény, történelmi esemény és általánosítás,
múlt és jelen szerves összefogását valósítja meg. A bu
kás utáni beszélgetésekből, emlékfoszlányokból tevődnek
össze a forradalmi következetesség, a nemzetiségekkel
folytatott helyes politika tételei" - Írja Oltyán Béla
/Tiszatáj, 1978.3./. Bottka nagyon találóan egy sakk
táblához hasonlítja a Kárpát-medencét. Olyan játéktér
hez, ahol nehéz lépéseket "sugalmazni". Bem kapja jó
tanácsként: "a nemzetiségekkel kellett volna összefog
nunk, az szolgálta volna jobban a magyar ügyet." Dobai
szándékosan, áttételek nélkül kapcsolja össze 1848-49
problematikáját jelenünk alapvető kérdéseivel.
Szabó Magda Régimódi történetcimü regényében csa
ládja oknyomozó történetét irta meg. Az események a
kiegyezést követő időszakot, a századforduló "boldog
béke éveit" és az I. világháború első éveit ölelik át.
A társadalmi mozgások, események csak nagyon áttétele
sen vannak jelen a műben, az írónőt a korszak dzsentri
figurái, vallási fantasztái, a születőben lévő hazai
polgárság alal^ai érdeklik. Nem a nagy eseményeknek lehetünk tanúi, az egyszerű, mindennapi élet kap különös
hangsúlyt a műben, amely minden ponton erős szálakkal
kapcsolódik az országos eseményekhez. A regény két fon
tos helyszíne Debrecen és Füzesgyarmat, ^ mindkét helyen
igen erős és merev vallási előítéletek hatnak. Szabó
Magda a mából tekint vissza a múltba, ahol egy eltorzult
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szokásrend megszabta Gacsáry Emma, Oablonczay Emma
mindennapi életét* "A megirás jelene, a mult, a rég
múlt folyvást egymásba ékelődik, egymást magyarázzák,
gazdagítják, A szerző maga is résztvevője a nem vele
történt dolgoknak" irja Lőrinczi Huba /Életünk, 1978,
3*/, Az epizódok láncolatából hiteles képet kapunk
egy ország katasztrófájáról: a kivándorlásról, a vi
lágháborúról* A történet alakjai ma már egy letürífe vi
lág képviselői, de konok, erős, bigott vallásosságuk,
rátartiságuk, megbizhatatlan nagyvonalúságuk, mának
élésük, nemtörődömségük az utódokban is hatnak, bizo
nyítván azt, hogy a múltúnkat éppen ezért nem lehet
figyelmen kivül hagyni.
Szabó Magda hasonló cimmel drámát is irt, amely
nek története 1878-1904 között játszódik, és a kisebb
eltérések ellenére - Dablonczay L* Rickl Máriához ke
rülése - nagyjából a regény megfelelő részének cselek
ményét követi, természetesen a dramaturgia szabályai
nak megfelelően*
A Kerengőben, Spiró regényében egy névtelen kis
város lakói 1899, szilveszterére készülődnek* A műben
egy olyan zárt világot ismerünk meg, amelybe senki sem
érkezik, de amelyből senki sem távozik el* A cim is
jelképes jelentésű - a középkori szerzetes kolostorok
ból csak a templomba vezetett ut, a külvilágba, az
"életbe" nem -, a mozdulatlanságra, a világtól való
teljes elzártságra utal.
A századforduló értelmiségi problematikája csak
annyiban izgatja az irót, amennyiben az úgynevezett
boldog békeidők értelmezhetők napjainkra, A fiatal ér-
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telmiségiek különböző tipusai jelennek meg a regény
ben, szemléltetve a hamisan választott életutakat : a
karrierizmust, a közönyt, az öncélúnak, a talán cini
kusnak tűnő, de többre, jobbra törő ember erkölcsi,
történelmi gondolatait* Az utóbbit Adorján képviseli,
aki tisztán akar látni a forradalmak, a háborúk, a ma
gyarság jövője felől, aki számára az ember az egyetlen
'érték* Az Adorján, Sidó és Virág által képviselt esz
mék, ha nem is lefordithatók, de értelmezhetők napja
inkban is, hiszen a "békésen forradalminak" tartott
korszak kérdései fogalmazódnak meg újra Spiró regényé
ben.
Balázs D, Fábián Bálint találkozása Istennek cimü
regényében olyan élethelyzeteket teremt, melyben "öszszesürüsödnek azok a feltételek, amelyek a hamleti kér
désekig vezették a hőst*" /Körmendy Zsuzsa, Mozgó Világ,
1976. 4./ Nagyon reális események mozzanatai tárulnak
fel szemünk előtt : az I. világháború, az azt követő for
radalmak, s végül az ellenforradalom, A balladákra em
lékeztető sötét tónusu világot mutatja be Balázs, amely
ben csak gyilkosság, bosszuállás, halál és gyász van.
"Micsoda világ lett itt" - mondja Fábián Bálint. "Az
iró egy falu közösségi életének, szokásainak, erkölcsi
normáinak bemutatásával nem csupán a megrögzött állapo
tát ragadja meg, mindezt szembesíti is azzal a legmeré
szebb ujjal, ami egy falu életében gyökeres változáso
kat hozhat: a kommunisztikus eszmékkel, a földosztás,
az egyenlőség, a szabadság Tanácsköztársaság hozta esz
ményeivel" - írja Márkus Béla a regényről. /Tiszatáj,
1977. 2,/ Balázst müvében a máig továbbélő hatások®* ér
dekli^ és elsősorban az, hogy honnan eredeztethető XX.
századi történelmünk.
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Hernádi Királyi vadászatában IV. Károly, az utosló
Habsburg király és felesége körül tragikus játék bo
nyolódik. A hatalomnak szüksége van a koronás figu
rákra, s meg is teremti a királyi pár alteregóját,
amely azután az őt létrehozóktól később önállósítani
próbálja magát, "Az irót a hatalom és a kiszolgálta
tottság, az erőszak és alárendeltség, a politika ma
nipulativ oldala, s az áldozatul eső emberi hiszékeny
ség izgatja" - állapította meg Nagy Péter /Kritika,
1977.2./
Hernádi Vörös rekviemje látszólag dokumentum-re
gény, amelyben az iró felidézi Sallai Imre gyermekko
rát, a Tanácsköztársaság napjait, az azt követő ellenforradalmi terrort és a 20-as éveket. Nagyon is megha
tározott társadalmi valóságról van szó, a lényeg a hű
ségen, a forradalmi igazságkeresésen van, s nem egy
halálraitélt ember viaskodásán. Az emlékeket különle
ges technikával idézi fel Hernádi. Mindvégig a főhős
sajátos életkorának megfelelően eleveníti meg Sallai
életének fontosabb mozzanatait: mindig annyi évesen,
ahány az adott pillanatban. A kisgyermek csak kusza,
rendszertelen világot lát maga körül, nem képes a vele
kapcsolatos események logikáját követni, éppen ezért a
Vörös rekviem első részének képvilága is logikailag
nehezen követhető. A felnőttéválással fokozatosan le
tisztul a mü, a végén már szinte matematikai pontossá
gú lesz.
A regény hősének a biztos halál tudatában kell
szembenéznie az elkerülhetetlen Ítélettel, idő kell
hozzá, amig megszokja helyzetét, reálisan számot vet
életével. Ezen a ponton válik igazi hőssé, mert ha új
ra kezdhetné, sem cselekedne másképpen, A forradalmárrá
válás folyamatát igy az idő múlásával, az életkor válto
zásával és a lélek belső rezdüléseinek együttes feltárá
sával teszi még hitelesebbé.
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A Tartozó élet cselekménye 1938-ban játszódik*
A kémelháritás megbizza Kelemen Kristóf hinvédtisztet
azzal, hogy figyeljen meg egy balatoni villában lakó
német csoportot* Azért kapja ezt a feladatot, mert
Makovényi alezredes tudja róla, hogy német ellenes, A
vállalkozásban a kaland és a vállalt történelmi szerep
egyaránt vonzza* Az események során Dobai eszmék, né
zetek ironikus lényegét vázolja fel azzal a céllal,
hogy a magyarság történelmi önvizsgálatát elvégezze.
Ebben az önvizsgálatban talán a leghangsulyozottabb az
a magyar tragikus sors, amelynek alapja a mindenbe belekezdés, de azt végigvinni nem tudó akaratgyengeség*
Balázs regényében, a Magyarokban a történelmi téma
a II, világháború egy éve* Viszonylag perifériális je
lenségről szól, mégis az egyes esetekből a közösségi
vonatkozások felé halad a regény ive* A műben meg nem
nevezett szabolcsi faluból néhányan munkát vállalnak a
háború kellős közepén Németországban, mit sem tudva a
háború lényegéről, a fasizmusról, Hitlerről, Balázs
kisregényében emléket állit a magyar nép kiszolgálta
tottságának, Amit megismerünk, az a tragikus történe
lem, a helyzetből fakadó kényszerűség; akár csak a Tar
tozó életben* A csoport biztosított védettsége viszony
lagos, ők sem menekülhetnek el nemzetük sorsa, a szemé
lyes tragédiák elől*
Az ártatlan hőse, Batár Bános a II, világháborúban
a nyíregyházi huszárezreddel Lengyelországba Kerül* Ő
is a Szamos és Kraszna vidékéről származik, mint Balázs
0* több regényének hőse* Ezzel a kevésbé ismert törté
nettel a nemzeti önvizsgálat a célja, A magyarság II*
világháborús szerepének determináltságát, a hazájuktól
távol harcoló katonák kiszolgáltatott, reménytelen hely
zetét ismerjük meg a kisregényben*
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A Szent-Imre induló cselekménye 1943-45* között ját
szódik, Egy zsidó család történetébe süriti Moldova
a társadalmi kirekesztettség embertelen világát. Nem
átélt szenvedésről, hanem emberi, társadalmi tragédi
áról szól a mü, A cselekmény a 12 éves Kőhidai Miklós
körül bonyolódik, akit zsidó származása miatt nem vesz
nek fel a Szent Imre Gimnáziumba, A főhős vállalja sor
sát, származását, élni akar, ezért el kell szenvednie
az Auguszta-telepen rá leselkedő veszedelmeket, a gettó
nem mindennapi életét.
A Tartozó életben, a Magyarokban, Az ártatlanban,
a Szent lmre-indulóban a kisemberek életének mozgásképtelen közegét vizsgálták az irók. Simonffy drámájá
ban a II, világháború egyes magyar vezetői kerülnek számukra mindenképpen megalázó - hasonló helyzetbe, A
japán szalonban a magyar történelem egyik XX, századi
sorsfordulóját, a nyilas hatalomátvétel napjainak tör
ténéseit választotta müvének témájául az iró, A moszkvai
volt japán katonai attasé szalonjában szállásolták el a
Magyar Fegyverszüneti Bizottság vezérezredes tagjait,
akiket még Horthy küldött a szovjet fővárosba, hogy a
fegyverszüneti feltételekről tárgyaljanak. Az ország
volt legfelső katonai vezetése a Szálasi-puccs után az
etikai hovatartozás kérdéseivel, a nemzet sorsáról való
erkölcsi felelősséggel találja magát szembe, s meg kell
küzdenie a "bezártság” kérdésével is. Az iró müvének elő
szavában /Fiatalok Rivaldája, Magvető, 1978,/ vall irói
szándékáról: “Utóbbi 30 évnyi történelmünk tragikus for
dulatainak csiráit kerestem ebben a közvélemény által
alig ismert helyzetben, örökös elkésettségünk, történel
mi alárendeltségünk, de akár a koncepciós perek, 1956,
okait 0 0 0 Az iró köteles Ítéletet mondani, ítéletének
lényege: kinek van hát igaza? 0 0 0 Ebben a drámában min-
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denkinek igaza van - és nincs igaza senkinek. Olya
nokról szól ez az irás, akik alkalmas helyzetben al
kalmatlanokká váltak küldetésük betöltésére
" Ez
az általános, napjainknak szóló kérdésfeltevés teszi
Simonffy müvét ma is időszerűvé, hiszen a magyar tá
bornoki kartagjainak hatalomféltése tanulságos példa.
Ф Ф 0

Cseres Tibor Parázna szobrok cimü regénye a kö
zelmúlt fontos eseményeit idézi fel, A mü jelen ideje
az 1960-as évek, a visszapergetett eseménysor pedig
1939-től indul el. Valójában nincs két idősik a regény
ben, mert a mü határozottan elkülönülő két része egy
aránt a múltra vonatkozik. Az első rész a háborús ese
mények mai életünkre gyakorolt hatásával foglalkozik
- hasonlóan Simonffy drámájához -, tovább kisérve a
szereplők sorsát egy nyomozás középpontba állításával,
A második rész az első részben felvetett események,
gondolatok bővebb, részletesebb kifejtése. Ez a sajátos
szerkesztésmód több lehetőséget kinál. Egyrészt egy más
fajta olvasási sorrendet is megenged - egyszerre lehet
összevetni a két különálló, de mégis összefüggő részt -,
másrészt a mai élet szemszögéből vizsgálhatjuk a magyar
katonatisztek háborús szerepét, a magyarság sorsát a II,
világháborúban. Cseres megpróbálja a magyar polgári el
lenállást is sokoldalúan ábrázolni.
A regényben három esemény körül bonyolódik a cse
lekmény: Nagymihály környékén, a Don-kanyarban és Tordán,
"Epikai közegén keresztül azokat a körülményeket, helyze
teket, katonai, politikai feltevéseket kutatja fel és
fogja vallatóra, amelyek nélkül egyszerűen nem érthetők
meg a II, világháborús magyar szereplés tragikus ellent
mondásai" - állapitotta meg a regényről Kulcsár Sz, Ernő
/Kortárs, 1979,8,/
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Cseres tisztán akar látni és láttatni, ezért idézi
fel a kevésbé ismert eseményeket is, A történelmet
vallatva a kitartás, a kockázatvállalás, a tehetet
lenség, a kiszolgáltatottság ma is érvényes kérdés
köreit veti fel. Az irói eszmefuttatások az első rész
ben mintegy romantikus történetek halmazának tűnhetnek,
a második rész azonban ennek az illúziónak a feladása.
Ebből következik, hogy a közelmúlt középpontba állí
tott eseményei nem elvont történelemfilozófiai fejte
getések, hanem nagyon is életszerű, a mai embert is
élénken foglalkoztató logikus kérdések.
A Legendárium multvallatása jóval korábbi időré
tegből indul, mint a Parázna szobrok, mégis az irói
szándékokban - ha esztétikai megformálásban nem is sok a hasonlóság, Bereményi egyik nyilatkozatában a
történelmi idő és a jelen többrétegüségéről beszél:
a rétegeket egymásra vetitve meg lehet tudni vala
Ф # 4
mi újat, fontosat a világról,” A regény nyolc, lazán
összefüggő történetet tartalmaz a reformkortól 2025-ig,
Egy zilált sorsú család történetét ismerjük meg, amely
ben a családtörténet összefonódik történelmünk különbö
ző korszakaival, Bereményi regényének minden fejezeté
ben más és más szereplő adja elő élettörténetét, igy
számos "egyéni idő" keletkezik, amelynek "belső részle
tei jóval gazdagabbak, mint a történelemként felfogott
múlttá vált jelen, amely ezt az egyéni részletgazdagsá
got már kiszűrte " - állapitotta meg elemzésében Laczkó
Pál /Kortárs, 1979,3,/,
A történet a dédapával kezdődik, aki találmányával
vált hiressé, és befejeződik a középső dédunoka vissaai
emlékezésével, Bereményi regénye mégsem az elmúlt időről
vall, hanem a jelenben játszódik, mert a felidézett tör
ténések a 70-es évek második feléhez vezetnek, rendezve,
értelmezve őket.
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A regény hőse nem akar a múltban magyarázatokat,
példákat keresni, a múlt áttételesen hat a jelenre, a
jelen pedig a jövőre. Az iró'f hangsúly tehát azon van,
hogy minden kutató szándékunk ellenére sem látunk tisz
tán a jelenben; ezt bizonyltja a mü két utolsó fejezer
te, A főhős útját nem magyarázzák, nem elemzik az is
mert múltbeli események, hanem inkább "beágyazzák kö
zösségi viszonyai közé," /Kulcsár Sz, Ernő, Tiszatáj,,
1979,2,/
Bereményi külön hangsúlyt ad annak, hogy a gyor
san változó történelmi korszakokban csak a család bi
zonyul maradandónak, ezért is idézi fel a családi le
gendákat, Nem véletlenül a szoba, a konyha, a kocsma,
az albérletek világa válik a történetek közös szinte
révé.
Bereményi arról is vall regényében, hogy az egyéni
célok és vágyak nem mindig találkoznak a társadalmi ér
vényesüléssel, ezért oly sok a "kisiklott" életű ember
a regényben.
Lengyel Péter Cseréptörés cimü regényében egy csa
lád 100 évnyi történetét vizsgálja, "Alámerülés az idő
ben, mélyszántás a történelemben, a családtörténet
"cseréptöréseinek" rekonstrukciója, hogy a diszkontinuált sorsmozzanatokból egy kontinuált személyes, családi
és történelmi vonulat egységes képét állíthassa össze"
- mutatta ki a regény lényegéről Thomka Beáta /Hid,1979,2,/
A mü főhőse, Bárán Dános a II, világháborúban vesz
tette el az apját, s ez a félárvaság készteti arra, hogy
a rendelkezésre álló tények segítségével kutasson apja
után. Úgy véli, ha tisztázza a haláleset körülményeit,
akkor önmagát is jobban megismerheti, világosabban lát-
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hat a család összekuszálódott világában is, de a nagy
világ eseményeihez is közelebb kerülhet* így válik a
regény olyan önéletrajzzá és családregénnyé, amely a
múlt rejtelmei közé hatol - szinte oknyomozó módon -,
de a jelent világitja meg* A család, a nemzet dolgai
között akar Bárán rendet tenni, "megkeresve" ezzel ön
magát is. Ennek a rendteremtő önvizsgálatnak a történe*
te a regény* "Lengyel elfogadja ennek a tipusnak a tár
sadalmi helyzetét, és arra vállalkozik, hogy én-tudatá
nak valóságos tartalmait, hiányérzete tényleges okát
deritse ki*" /Berkes Erzsébet, Kritika, 1979*1./ Az iró
azt vizsgálja elsősorban, hogy a főhős személyiségére
hogyan hatnak a történelmet alakitó társadalmi erők: a
világháború, a felszabadulás, az 50-es évek ellentmon
dásos világa* Különböző nemzedékek viaskodásaival, lehe
tőségeivel ismerkedhetünk meg úgy, hogy ezek mind a fő
hősre irányulnak*
Bárán Bánosnak tiz évre van szüksége ahhoz, hogy
az ellentmondásokat feltárja, minden nyomot felkutasson,
minden tanúval beszéljen, minden tárgyat megismerjen* Ez
a multvallatás a 70-es évek problematikájából nőtt ki,
Bárán vizsgálódása közben ugyanis felfedezi maga számá
ra azokat az összekötő kapcsokat, amelyek segítségével
az elmúlt évszázad számára valóban birtokba vehető, A
főhős makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy önmaga állapítsa
meg helyét a világban, saját belátása alapján értelmez
ze a múlt eseményeit, önállóan döntsön, felkutatva ezzel
saját lehetőségeit.
Lengyel Péter a Cseréptörésben egy korszak valósá
gát úgy szembesíti az egyén lehetőségeivel, hogy jobbá
ra csak a múltat és a jelent ismerjük meg, a jövő képe
a nyomozás befejezésével homályban marad*

53

Nádas Péter egyik nyilatkozatában igy vall regé
nyéről, az Egy családregény végéről: "Nem a gyermekkor
érdekel, hanem az olyan dimenzió, amelyben a csira, a
gyökér, az áthatások rendszere, az időbeli összefüggé
sek a múlt nyomásaként jelentkezik," /Alföld, 1977,7,/
A mü reális magra épül, egy kitörési kisérlet ta
núi vagyunk. Valós, szociális, erkölcsi kérdések vetőd
nek fel a regényben, amelynek cselekménye 1949-ben, a
Rajk-per idején játszódik, A mü középpontjában álló
kisfiút különböző hatások érik: a nagyapa meséje, az
apa hamis tanúskodása, az intézet katonai légköre. Ez
a kisfiú emlékszik vissza arra, amit gyermekkorában át
élt, A regény nem elégszik meg a személyi kultusz bírá
latával, jelentésrétegei, mondanivalója általánosabb
érvényű. Nádas szerint a jelen megismerésében a múlt
kérdéseit is meg kell válaszolnunk, A nagyapa felidézi
az ősi kereszténységet és zsidóságot, abból a meggyőző
désből teszi ezt, hogy a család kiválasztottsága a je
lenben tetőződik be; Simon Péter, a kisfiú a kiválasz
tott ember. Viszont az események úgy alakulnak, hogy
itt valami uj kezdődik. Nem a nagyapa elképzelése sze
rint történnek a dolgok - a cim is utal erre: Egy csa
ládregény vége -, éppen ellenkezőleg, nem a betetőződés
áll elő, hanem az addigi hagyományos értelemben vett
család történetének felbomlása, megszakadása. Ezzel egy
részt a folytonosságra utal, de arra is, hogy a felsza
badulás utáni történelemmel valami gyökeresen uj is kez
detét veszi. Nádas tiszta lapot akar bemutatni, ezért is
választ gyerekhőst regénye központi alakjául.
Dobozy Hatalom nélkül cimü regényében a felszabadu
lást követő egy év társadalmi, történelmi, politikai el
lentmondásosságát tárta fel, érzékeltetve a "ki kit győz
le" koaliciós küzdelmet.
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A népi demokrácia megteremtésének kezdeti korsza
ka máig is érvényes társadalmi felismeréseket ad az
Írónak, természetesen tudva azt, hogy a 40-es évek má
sodik felének politikai harcmodora a 70-es évek végén
nem követhető* A tettre készség, a jobbító szándék, a
bürokratikus ügyintézés elleni harc azonban napjaink
mindennapi feladata is.
Dobozyt az a különleges helyzet foglalkoztatja,
hogy hőse hogyan tudja a hatalmi hierarchiában megő
rizni szellemi, erkölcsi függetlenségét. A regény egy
értelmű választ ad a felvetett kérdésre: csak a töme
gekkel együttműködve valósulhat meg a hatalom gyakorlá
sa* Az iró regényében előrevetíti azokat a későbbi tár
sadalmi, erkölcsi torzulásokat, amelyek a demokratikus
folyamat előretörését visszaszorították, s a személyi
kultusz törvénysértéseihez vezettek*
Gáli I* Ménesgazda cimü regénye már az 50-es évek
elején, a személyi kultusz idején Mohoron, egy Mohács
melletti határszéli faluban játszódik. Dobozy müvében
még csak előrevetített, megsejtett torzulásokról van
szó, ebben a regényben ez már a jelen valóságának leg
jellemzőbb vonása. A Ménesgazda főszereplőjét, Busó
Bánost azzal a feladattal nevezik ki a méntelep vezető
jévé, hogy figyelje, tartsa szemmel a telepen dolgozó
volt katonatiszteket, s alkalmasint számolja fel ezt a
különleges gazdaságot*
Erkölcsi, politikai kérdések vetődnek fel az ön
magán túlmutató példázatban* A másokért vállalt fele
lősségnek párosulnia kell az önmagunkért való felelős
ségtudattal, még ilyen kiszolgáltatott helyzetben is*
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A regényben szembesülnek a tények a lehetőségekkel,
A telepen dolgozó horthyista tisztek a szocializmus
ellenségei, az uj rend vagy felhasználja munkájukat,
szaktudásukat, vagy pedig megsemmisíti őket., leszámol
velük. Busó Dános, a meggyőződéses kommunista is
szembekerül a körülményekkel, a rábizott feladatot el
vállalja szakértelem és történelmi tapasztalat hiján,
A körülmények közben pedig úgy alakulnak, hogy Busó
egyre jobban elszigetelődik. Megbízóival nap mint nap
nézeteltérése támad, a felügyeletére bizott emberek
kel, a telepen dolgozó volt tisztekkel pedig a köztük
lévő osztályellentétek miatt nem találhat kapcsolatot,'
A rábizott feladatnak pedig szeretne eleget tenni,
ezért fokozatosan eszközzé válik a megye dogmatikus
vezetése kezében. Elszigetelődéséhez természetesen az
is hozzájárul, hogy kellő szakértelem nélkül lát hoz
zá a méntelep igazgatásához.
Gáli I, Ménesgazdájában a párt helytelen szövet
ségi politikája következtében a nemzeti egység szenved
csorbát, hiszen a regény végén mindenki mindenkivel
szembekerül, A jelenre ható irói üzenet akkor válik
egyértelművé, ha az 56-os események utáni konszolidá
cióval, a hibás politika kijavitásának máig is ható
gyakorlatával vetjük össze Gáli regényének világát.
Galgóczi kisregényében A Közös bűnben a súlyos
károkat okozó helytelen szövetségi politika társadal
mi összefüggéseinek, következményeinek vizsgálatára
vállalkozik, A mü cselekménye egy határszéli tanyán
játszódik 1956, novemberében. Első pillanatra egy
gyilkosság tettesének kiderítése körül bonyolódik
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minden, valójában az emberi és a közösségi sorsokon
keresztül egy korszak - az 50-es évek - képe tárul
elénk, Galgóczi társadalmi összefüggéseket keres és
talál, Sokorai Imre nemcsak a személyi kultusz tor
zulásaitól szenved, hanem az évezredes elmaradottság
tól is, A tagositások, a beszolgáltatási rendszer, a
bizalmatlanság légköre, a szektásság - az öreg Baloghot, aki 19-es kommunista volt, kizárják a pártból, mert
gyógyszert kapott amerikai rokonaitól és kulák ismerőse
inek is adott belőle - összekapcsolódik az öreg Sokorai
progressziv változásokat meg nem értő szemléletével. Ez
a kettős kör adja a mü máig is ható tanulságait.
A Gyaluvonások önéletrajzi ihletésű regény, /А Mi
janicsárok cimü korábban irt regényének folytatása/
Tóth B, első személyben beszéli el ifjú korában Csanádon töltött éveit, a szegedi egyetemi időszakot, majd
a munkába állás eseményeit, A cselekmény napjainkig
hatol, közvetlenül a jelenhez kapcsolódik a múlt min
den képsora. Az Írónak, s az olvasók jórészének a re
gény által felölelt időszak nem történelem, hanem az
átélt élet egyik szelete, A műben a felszabadulás előt
ti évek, a felszabadulás időszaka - a "fényes szelek"
reményteljes évei - a kiélezett társadalmi küzdelmek
világa, a NÉKOSZ-mozgalom széthullása, a személyi kul
tusz zilált évei, az 1956-os események és az azt köve
tő lassú konszolidáció időszaka kapnak teret. Az idő
rend megbontásával - művészileg eléggé vitatható megol
dás - szövi be a főcselekménybe a gyermekkor, az inas
évek megpróbáltatásait, a falusi élet erkölcsi világá
nak hiteles rajzára helyezve a hangsúlyt.
A regény által felvetett kérdések több sikon je
lentkeznek, Tóth Bélát a felszabadulás utáni évek ér
telmiségi kérdései, az uj, demokratikus érzelmű értei-
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miség megszületése érdekli* Másrészt a közösségi élet
"emelő, teremtő és megtartó erejét hitelesen sugároz
za", mintegy a mához, napjainkhoz szólva, érzékeltet
ve és elitélve a 70-es években tapasztalható közönyt
és cinizmust* '/Kardos Dózsef, Kortárs, 1980*5./
Gyurkó is a közelmúlt társadalmi fejlődésének áb
rázolására vállalkozik Faustus doktor boldogságos po
koljárása cimü regényében* Minden lényegest el akar
mondani az eltelt 30 évről, ezért a Faust téma válto
zatának megfelelően egyfajta felettes ént épit be mü
vébe Mefistó személyében, akinek védence, Szabados
György a regény főszereplője.
Az egyes szám első személyü előadásmód fokozza az
irás őszinteségét, hitelességét* Gyurkó a szocializmus
útjára lépő Magyarország súlyos, buktatókkal teli tör
ténetét villantja fel, elsősorban azt vizsgálva, hogy
a történelmi változások az emberi tudatban milyen er
kölcsi konfliktusokat idézhetnek elő. "A regény társa
dalmi hogylétünk és önismeretünk kérdésében a fontos
tudás útját keresi, mai lehetőségeink iránt okosan nyitott"
jegyezte meg a műről Bécsy Ágnes /Kritika,
1979.9*/* Gyurkó tapasztalatait felhasználva kitünően
ábrázolja társadalmi fejlődésünk folytonosságát, ugyan
akkor részletesen szól a haladás ellen ható események
ről, hősének haláláról. Nem elégszik meg az elmúlt évtizedek történelmi fordulatainak
1956
1968.
meg
ítélésével, hanem az említett, máig is ható események
jelenre gyakorolt következményeiről is őszintén beszél,
Gyurkó következtetései, figyelmeztetései nagyon is mai
ak': az eszmékben feltétlen hivő emberek könnyen eszközzé
válhatnak egy rossz politikai gyakorlat, a helyi bürok
rácia útvesztőjében* Tüskés Tibor a müvei foglalkozó
Ф /
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Írásában a regény egyik legnagyobb érdemének a múlt
és jelen szerves, közvetlen kapcsolatát tartja: "az
iró által megrajzolt történelmi tabló mindenképpen
alkalmas arra, hogy a kortárs olvasót saját históriai
tapasztalataival szembesítse* Aki maga is átélte va
lamilyen formában a regényben bemutatott kort, nem tud
közömbös maradni. "/Kort'á rs, 1979.9./

A vizsgált irodalmi anyag bizonyítja, hogy a kü
lönböző utakon járó alkotók a 70-es években uj törté
nelmi kilátópontból történelmünk újbóli feltárására,
féltérképzeésére vállalkoztak. Mocsár és Féja a forra
dalom és szabadságharc újraértelmezését tartja a leg
fontosabbnak. A Gyémántper és a Visegrádi esték ugyan
más nézőpontból mérlegeli, ítéli meg az eseményeket,
mégis közös bennük az az irói szándék, amely mindenkép
pen szakit a téves illúziókkal. Az íróknak az is a cél
juk, hogy a tények felsorakoztatásával magát az olvasót
késztessék önálló véieményalkotásra. Dobai a Csontmol
nárokban, Száraz A nagyszerű halálban a bukás utáni kü
lönböző helyzetek bemutatásával, a lehetőségek újraértel
mezésével, a múlt és jelen összefüggéseinek feltárásával
arra is figyelmeztet, hogy a történelemben nincsenek le
zárt, véglegesnek tűnő értelmezések. A jelen feladata
mindenképpen az, hogy ne tabuként kezeljük' történelmün
ket, hanem reálisan mérjük fel a magyarság korábbi sze
replehetőségeit. Ez az irói szándék világosan választ
ad arra, hogy jelenünk gyökreinek - első forradalmunknak
- ismerete napjainkban sem lehet lényegtelen, értelmezé
sük hozzásegít jelenünk összetett kérdéseinek megértésé
hez, megoldásához.
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Balázs regényeiben a hősök viszonylagos védettsé
gük ellenére is kiszolgáltatott helyzetben élnek* Az
iró az ő sorsukban azt mutatja be, hogy honnan vezet
hető le jelenkori történelmünk* Azok a tudatbeli ál
lapotok, amelyek meghatározzák a Szamos-Kraszna mel
lett élő emberek mindennapját, még ma is továbbélnek,,
Cseres a Parázna szobrokban Magyarország II,világ
háborús szerepének vizsgálatával is a közelmúlt és a
jelen kapcsolatát vizsgálja* Az iró olyan eseményekkel
ismertet meg bennünket, amelyeket eddig nem igen tárt
‘fel a tudományos kutatás. Cseres egyértelműen vallja,
minden apró, lényegtelennek látszó eseményt tisztázni
kell, mert csak igy érthetjük meg igazán mai világun
kat* Hasonló feladatra vállalkozott Gyurkó is regényé
ben, bár nála inkább az elmúlt 30 év történelme kerül
a szembesítés homlokterébe*
A családtörténet kínálta lehetőségek a Legendá
riumban, a Cseréptörésben, Az egy családregény végében
módot adnak arra, hogy megismerjük a hétköznapi emberek
útkeresését, azt a vágyat, hogy maguk tudatosítsák he
lyüket jelenünk kusza világában* /А Legendárium cselek
ménye a XXI* századig hatol előre./
A forradalmi fejlődés belső ellentmondásait a Test
vérekben, Az ünnepeltben, a Hatalom'nélkülben, a Ménes
gazdában, a Gyaluvonásokban ismerhetjük meg* A fenti
alkotásokban külön hangsúlyt kapott a forradalmárok és
a tömegek kapcsolata. Az ünnepeltben Illyés feltárja,
hogy a tömegek átnevelése csakis hosszú folyamat eredi
ménye lehet* A Dózsa-testvérek, Debrecen városának ve
zetői, Sallai meg nem alkuvása, A nagyszerű halál volt
tábornokainak hűsége az igazi forradalmiság egyik fon-
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tos jellemzője, Az önkorrekció szükségessége a Testvé
rekben, Az ünnepeltben mint pozitiv forradalmi maga
tartásforma jelentkezik, ennek hiánya a Ménesgazdában,
a Hatalom nélkülben, a Gyaluvonásokban súlyos károdat
eredményez, Illyés Testvérekének Gergelye a meggondo
latlan cselekvés veszélyére figyelmeztet, a Ménesgazda
főhőse többször is olyan helyzetbe kerül, amely a le
hetőségek kellő átgondolásának a hiányából ered.
Az elemzett müvek jelentős részéről egyértelműen
kiviláglik, hogy a szerzőid olyan pozitiv erkölcsi ér
tékeket állitanak a jelennek, amelyben az eszmékhez
való hűség mindennél fontosabb,, Margit, Hunyadi Dános,
Kocsi Csergő Bálint, Sallai Imre, Dózsa György és
Gergely képviselik ezt a morális embereszményt, A helytálló,
a legnehezebb körülményeket is vállaló hősök többször
kerülnek olyan helyzetbe, hogy a progresszív folyamat
belső ellentmondásai megosztják őket, A Fegyverletétel
ben Kenéznek szembe kell néznie az elleniorradalom és a
forradalom túlkapásaival, A nagyszerű halálban a volt
tábornokok a megosztottság érzésével találkoznak, A
Parázna szobrokban a kitartás, a kockázatvállalás, s a
tehetetlenség, a kiszolgáltatottság ellentéte sokszor
fonák helyzeteket eredményez, A szolgálat, a helytál
lás, az árulás, a megalkuvás lehetőségei a Negyven pré
dikátor napjainkhoz szóló üzenete.
A szélsőségeket elitélő irói koncepció a müvek
legtöbbjében jelen van, de mégis különös hangsúlyt kap
a Kálmán királyban a reálpolitika fontossága, a Hunya
diban a megfontolt mérlegelések nemzetmegmentő jelentő
sége; a Ménesgazdában a szocialista nemzeti egység sé
rül meg a dogmatikus túlkapások következtében.
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A közös bűnben és a Ménesgazdában vázolt túlzások tra
gédiákból torkollanék. A müvek aktualitása ma sem vi
tatható, hiszen nemzeti egységünk megszilárditása a
80-as években legalább olyan fontos, mint a korábbi
történelmi időszakokban.
Néhány alkotásban a mindenbe belekezdés, a végig
vinni nemtudás, az örökös elkésettségünk, az ebből kö
vetkező történelmi alárendeltségünk, az eseményekhez
való rugalmas alkalmazkodás hiánya a legfőbb irói üze
net: Tartozó élet, A japán szalon, Parázna szobrok.
A fentiek alapján egyértelmű az az irói szándék,
hogy a történelmi tematikával az alkotók napjaink bo
nyolult kérdéseire keresnek választ. Az elmondottakkal
azt kivántuk bizonyítani, hogy nemzeti múltúnk jele
nünkkel, napjainkkal - még ha sokszor áttételesen is
- összekapcsolódik, éppen ezért a folyamatosság fel
ismerése, vizsgálata, az összefüggések megértése min
den nemzedék számára létfontosságú, hiszen napjainkban
tájékozódni lehetetlen a múlt ismerete nélkül.
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III* Az évtized irodalmának egyik alapvonása:
a szűkre szabott cselekvési tér kedvelése
A szocializmus kialakulásának nagy forradalmi tett
teket követelő korszaka - a közbeni megtorpanásokat nem
számitva - a 60-as évek közepén véget ért* Az 1956-ot
követő konszolidáció, a mezőgazdaság szocialista átszer
vezése után hazánk a szocializmus épitésének egy uj kor
szakába lépett* Nem a látványos cselekvések ideje jött
el, hanem a gyors változások utáni hélyzetben á minden
napok forradalmisága vált fontossá* Ez az uj helyzet
kap különösen fontos megvilágitást1 számos műben, igy a
Negyven prédikátorban* Más - ugyanehhez a problémához
tartozó - müvekben az alapszituáció lényege a korábbi
nagy lehetőségek elvesztése utáni helyzet: Csontmolnárok,
Toron, 1867, Királyi vadászat, A nagyszerű halál* Az al
kotók egy részénél a müvek szereplői egy olyan déterminált sorshelyzetbe kényszerülnek, melyben mindenképpen
szembe kell nézniük sajátos helyzetükből következő vég
zetességgel* /Tartozó élet, Visegrádi esték, A futár,
Egy családregény vége, Kőszegők/ A cseréptörésben, a
Parázna szobrokban és a Magyarokban vannak'ugyan cse
lekvési lehetőségek, mégis a hősök vállalkozásait ku
darc jellemzi* A Kerengő, a Régimódi történet cimü re
gények által felidézett történelmi helyzetre az eseménytelenség jellemző* Külön figyelmet érdemel azoknak
a müveknek a sora - Az ártatlan, Legendárium, A japán
szalon, Nyulak Margitja és még néhány alkotás -, ame
lyekben a teljes cselekvésképtelenség bénítja meg a zárt
világba kényszeritett hősöket*
A Hatalom nélkül cimü regény főhőse, Czobor L* há
borús élmenyekkel, tapasztalatokkal kezd hozzá a békés
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korszak első napjaiban a rábizott feladatok elvégzé
séhez!, A katonákból civil lett, fegyver nélkül, gyanakvások közepette azonban sokkal nehezebb szolgálnia
"a hatalom nélküli" harcok idején, A háború éveiben
az ellenséges arcvonalak élesen elváltak egymástól,
most nehezebb áttekintenie a naponta változó politi
kai küzdelmeket, Czobornak az épitő munka szervezésé
ben, a politikai küzdelmekben kellett helytállnia min
den különleges vezetői gyakorlat nélkül, Dobozy regé
nyében a hétköznap embereit ábrázolta, akiknek "csak
apró hősiességre" volt lehetőségük, jobbára csak a vég
rehajtás volt a feladatuk, A 45-ös év a küzdelmek, a
tettek éve volt, A regény szereplői azonban nap mint
nap tapasztalhatták, hogy nincs egy biztos, átgondolt
távlat, igy a részmunkák is sokszor értelmüket vesz
tették, A kialakulóban lévő bürokratizmus, a merev,
dogmatikus szemlélet megköti a "lent" is tenni akarók
kezét, a cselekvő emberek is "a táviróhuzalok szerepét
töltik be", A múlt rendszer képviselői Czobor Lukácsot
a "begubózásra", a "semmibe se szabad belemenni, csak
elviselni a helyzetet" életelvre biztatják keserű tör
ténelmi tapasztalataikból kiindulva, Czobor úgy érzi,
előtte jár az időnek, bizonyos értelemben kényszerpá
lyán dolgozik, olyan folyamatba került, amelynek a vég
eredményét nem mindig tudja elfogadni. Nehezen viseli
el, hogy cselekvési körét minden oldalról behatárolják.
Képtelen taktikázni, alkudozni, kételyeit nem rejti véka
alá, nehezen tűri, hogy akarata ellenére táncoltatják.
Amikor önszántából, önhatalmúlag cselekszik, felettese
inek haragját, büntetését vivja ki, A regény egyik sze
replője állapítja meg róla: "Békeidőben nem szabad
fegyvert adni a kezébe". Ennek ellenére munkájáról nem
mondanak le, de önállóan cselekedni nem engedik.
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A Ménesgazda zárt, szinte laboratóriumi világá
ban, vagy ahogy a főhős, Busó Ciános nevezi, "darázs
fészekben" nehéz, szinte lehetetlen emberi kapcsola
tokat teremteni. Busó felettesei politikájuk eszköze
ként használják fel a főhőst, aki ellenséges világba
kerül a méntelepen. Elszántsággal megy Mohorra, de
rövidesen elbizonytalanodik, mert ugyan valós osztály
ellentétekkel találkozik, de az a mód, ahogy az ember
telen hatalom le akar számolni a volt tisztekkel, ide
gen számára, A kezdeti töprengés, az állandó ingerült
ség után nagy várakozással fogna hozzá a munkájához,
de képtelen tisztán látni, eligazodni az 50-es évek
bonyolult, ellentmondásos világában. Fokozatosan tehe
tetlen eszközzé válik a hatalommal visszaélők, az ön
kényes politikai erőszak kezében. Busó Mátyással, öcscsével folytatott beszélgetése során mondja: "rövid
pórázon tartanak minket". Busó azonban nem lát tisz
tán a politikailag zavaros korban, s ez minden csele
kedetére bénitólag hat. Mire lassan megérti beosztott
jait, addigra azok nyiltan ellene támadnak, megölik.
Tragédiáját az okozta, hogy helyzete majdnem olyan volt,
mint a kerités nélküli internálótáborokban élőké. Pa
rancsot, felsőbb utasitást kellett végrehajtania -‘nem
jószántából vállalta el a megbízatást - s közben foko
zatosan egyedül maradt: testvére, Mátyás nem támogathat
ja, ő a kivárás hive, Mátét pedig időközben leváltják,
magánélete is illuzórikus alapokra épült.
Busó tele van forradalmi tettvággyal, illúzióval.
Az 5 О-es évek első felében azonban már dogmatikussá
vált a hatalom, ezért nem gondolkodó forradalmárokra
van szükség, hanem szolgalelkü végrehajtókra.
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Gyurkó regényének cselekményét messzebbről indít
ja, mint Gáli István, mégis a felszabadulást követő
időszakra esik a fő hangsúly. A mű főhőse, Szabados
György egy olyan korszakban akar tájékozódni, amikor
az események viharos gyorsasággal követik egymást. Azt
kell tapasztalnia, hogy az emberek és igy az ő sorsa
is determinált, választási lehetőségei ugyan szép szám
mal vannak, de ebben a bonyolult korszakban rendkívül
nehéz a döntés. Jószerével nem is ő dönt, hanem a kö
rülmények alakulnak úgy, hogy belesodorják az ellenál
lásba, bár nem játszik jelentős szerepet, mégis csak a
szerencsés véletlennek köszönheti életét. A kispolgári,
tehetetlen környezetből váratlanul kerül ki, fiatal
fáj jel éri meg a felszabadulást. Fokozatosan tudatos
forradalmárrá válik. A baloldali ifjúsági mozgalomban
vállal feladatokat, később ujságiró lesz, A fordulat
\
éve után életének látszólag mozgalmas időszaka követke
zik, De még ekkor sem látja tisztán az egyre bonyolul
tabbá váló eseményeket. A kommunista eszmékkel való
teljes azonosulás közben sejtelme sincs arról, hogy ko
moly törvénytelenségek történtek az országban. Csak sod
ródik az eseményekkel. Hamarosan újabb megpróbáltatások
várnak rá. A koncepciós perek időjén bebörtönzik, nem
sokára azonban rehabilitálják. 1956^ nagy trauma számá
ra, olyan helyzétbe kerül, amelyben nehéz a felelősségteljes döntés. Az események objektiv változása után egy
nyomda élére kerül. Életének talán ez az a rövid kor
szaka, amikor saját belátása szerint dönthet, irányithat. Határozottan szembeszáll azokkal, akik az általa
képviselt eszme ellen léptek fel. Olyan személyiséggé
válik, aki a különböző próbatételek közepette is képes
tudatosan dönteni és cselekedni. Még ebben a helyzetben
is Szabados Györgynek a pokoljárás jut osztályrészül:
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egy túlbuzgó "rendcsináló" feljelenti, s néhány napig
ismét börtönbe kerül, 1956^/ után néhány évig a forra
dalmi tettek, a társadalmi átalakulás élvonalába ke
rül* Ezek a perspektívák azonban hamarosan beszűkülnek
körülötte* Egyre többet vivődik, társadalmi - és magán
élete válságba kerül. Egyre kevésbé találja helyét a
nyomdában, úgy érzik, igazában munkájára nincs is szük
ség* A rá jellemző módon nem adja fel, barátja, Petrik
Sándor segítségével vidékre, Gyűrűre kerül tanácselnök
nek* Az összetettebb, bonyolultabb viszonyok - a kis
város dzsentri hagyományainak továbbélése, az 1968-as
csehszlovákiai események - tovább mélyitik belső vál
ságát* Élete értelmét keresi Gyűrűn, a Duna-parti kis*
városban, cselekvéseit - a tsz-ek egyesítése, a panamák
leleplezése - mégis egyre inkább az elbizonytalanodás,
az illuzióvesztés jellemzi*
A főhős részleges meghasonlása folyamat eredménye*
Fiatalsága egy forradalmi lendület kezdetével esett egy
be, a 60-as években azonban már Szabados György nem ta
lálja helyét, az aprómunkát, a kis feladatok, a minden
napok forradalmi tetteit nem tudja összekapcsolni az
általa képviselt eszme nagy, korábban széles tömegeket
mozgósító erejével. "A történelem, amely fejlődését el
indította, már nem ad számára újabb lendületet, a kö
zelgő "békés öregkor" pedig itt a pusztulással egyenlő.
/Balogh Ernő, Alföld, 1979*11*/
Magányossága, életének kiüresedése -"valami hiány
zik védencem életéből" - jelképesnek is tekinthető ha
lálához vezet* A szimbolikus jelentéstartalmat az is
bizonyltja, hogy közvetlen halála előtt cselekvési le
hetőséghez jut: két fuldoklót menthetne ki a hullámokból.
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Mentési kisérlete azonban eredménytelen, mert mielőtt
a bajbajutottakon segíthetne, kedvenc vitorlásának ár
boca végez vele. Olyan pillanatban hal meg, amikor ré
gi emlékek idéződnek fel benne: a szabadságvágy, egy
igazi szerelem emléke; igaz ez csak illuziókeresés ré
széről*
Gyurkó nagyszerű jellemzést ad a 60-as évek máso
dik felének, a 70-es évek elejének megváltozott társa
dalmi, politikai helyzetéről: " Ф Ф Ф még azt szajkózzák
nekik, hogy forradalmi korszakban élnek, de mi számukra a forradalom, hogy újabb erőmüvek épülnek, újabb
iskolák, újabb autóutak, hogy nő az idegenforgalom, nő
az életszinvonal, mindenki békésen élhet," A magyar
Faustus azonban forradalmi lendületét nem tudja ezekre
a kevésbé látványos programokra átmenteni, a mindenna
pok forradalmisága nem ad számára elég erőt a munkához,
a magánélethez*
Feltűnő, hogy a regényben milyen sok az értelmes,
a társadalmilag hasznos cselekvés ellen ható tényező,
"labdarugópályafutása igy megfeneklett
let artózt atták a nyilasok Ф Ф Ф a krumpliért órákig sorba kell állni
a forradalom kellős közepén olyan semmiségekkel
0 Ф Ф
foglalkozik, mint a labdarugó bajnokság Ф 0 Ф о valamikor
úgy gondolta, kommunistának lenni szép és jó feladat
nem ért egyet a határozattal, de végrehajtja 0 • Ф Э
Ф 0 Ф
világot nem lehet megváltani*" Szabados Györgynek ezek
a keserű mondatai egy fokozatosan cselekvésképtelenné
váló ember őszinte megnyilatkozásai. Az igazsághoz ter
mészetesen az is hozzátartozik, hogy Gyurkó talán túl
ságosan is a cselekvést bénitó hatásokat emelte ki*
0 # 0
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Dobozy, Gáli, GyUrkó müve a közelmúlt eseményeit
öleli át, Illyés Testvérek cimü drámájának cselekménye
a XV, században játszódik* Az alapszituáció azonban
azonos, mert a lehetőségek kényszerítő ereje és a va
lóság szűkössége közötti örlődés a mü leglényegesebb
drámai magva, A történelmi cselekvés lehetőségei a két
különböző vérmérsékletű testvér vitáiban realizálódik,
í
4
\
A párbeszédek az ' adott
helyzetet,
lehetőéégeket,
köte
lességeket értelmezik, Illyés még arra is gondol, hogy
a győzelem utáni kérdéseket is hitelesen felvesse, A
dráma azt is vizsgálja, hogy egyazon forradalmi hely
zeten belül ’szükségszerűen több eszmei, elvi és gyakor
lati álláspont lehetséges, sokszor előfordul, hogy ezek
szintézisé az igazán célravezető,’
Héra Zoltán mutatott rá arra, hogy Illyés a forra
dalom egyik paradox állapotát veti fel: "Ma, amikor
egyre távolodva a forradalom harci szakaszától - ama
bizonyos hadikészenléttől - sokszor az ügyes és
aggálytalan prakticisztát emelték forradalmi példává,
ez a dráma egy tisztuló és tisztulni tudó forradalmiság forrásait kutatja, Dózsáját elvezeti a történelmi
erejű döntés minden erkölcsi és lélektani dilemmáján,"
/Kritika, 1977,10,/, Gergely "kétkedéseiben" benne van
napjaink egyik fő kérdése: hogyan születik majd meg a
szabadság végső, békés korszaka? Történelmi tapasztala
tainkból tudjuk, a békés megoldások többnyire nem ve
zettek eredményre, a reformok túlzott hangoztatása az
ellenforradalmároknak kedvezett.
i

A két Dózsa testvér vitáját kiemeli< azzal is az
iró, hogy a külvilágtól szinte telj'esen elzártan küz
denek á közös célért. Ebben a zárt világban kell dön
teniük, sokszor "kis igazságokat felismerve jutnak
előbbre". Az események pedig azonnali cselekvést kö\l ‘ *
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vetelnek, "Nem azt csináljuk, amit választunk, hanem
azt tesszük, ami elkerülhetetlen. Gergelynek meg kell
halnia, noha kezdettől fogva valami más utat szeretett
volna választani" - irja Illyés Gyula.. Az iró egyik
nyilatkozata szerint az igazi hős "a maga helyén meg
teszi a dolgát", /idézi E.Fehér Pál, Népszabadság,
1972,január 4./
A Testvérek első felvonásában vázolt nyomor min
denképpen cselekvést kiván. Joggal mondja György:
"Ezek csak odavágásokból értenek
ökölből értenek,"
Gergely már jóval óvatosabb, látja a szűk reszabott
helyzet
ellentmondásait, figyelmezteti testvérét a
bosszuállás veszélyeire. Tudja, hogy Györgynek igaza
van, amikor döntő változást akar, de nem feledkezhet
meg arról sem, hogy egy ilyen sikertelen harc milyen
következményekkel járhat. Dilemmája egyben mozgáskép
telenségét is jelzi az első felvonásban.
Ф Ф #

Gergely szerint a felesleges terror károkat szül,
éppen ezért az általa előrevetített békés élet, a tör
vényesség, a demokratizmus a mindennapok forradalmiságára utal. Az igazi forradalmárnak alkalmazkodnia kell
a körülményekhez, egy békésebb időszakban nem lehet
ütni; a megértés, a bölcs gondolkozás az igazán helyén
való.
Mocsár Gjr. Gyémántper cimü regényében - hasonlóan
Illyéshez - a forradalmi folyamat belső megosztottságát
érzékelteti egy olyan zárt világban, amelyben a mozga
lom különböző erői, érdekeltségű csoportjai kerülnek
szembe egymással a szabadságharc legválságosabb hónap
jaiban. Az iró regényében mozgalmas időszakot vázol fel.
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A forradalmi események pergő, egymást váltó korszaka
iban is azt érezteti velünk, hogy nemcsak a kivülről
ránk nehezedő túlerő tette szinte kilátástalanná a
harcot, hánem a forradalmi erők belső megosztottsága
is viszonylagos cselekvésképtelenséget hozott létre*
Madarász László - a forradalom balszárnyának egyik ve
zetője - rendkivüli aktivitása ellenére is szükségsze
rűen mártirja lett az eseményeknek. A forradalom ide
jén ellenfelei elgáncsolják, erkölcsi tisztasága elle
nére sem képes bebizonyítani igazát; Kossuth, nem áll
ki mellette. Emigrációban hal meg, távol hazájától, pe
dig ő volt a bukás előtt az a politikus, aki népfelke
lést akart szervezni Magyarországon, Tragikus sorsa azt
példázza, hogy milyen helyzetbe kerülhet egy forradal
már, ha saját harcostársai is szembefordulnak vele.
A Gyémántper szereplőinek determinált sorsuk elle
nére számos lehetőségük van - "Rákóczi óta nem volt
ilyen lehetősége a nemzetnek." Kossuth alföldi toborzó
útja során csodákat müvei, Görgey - sokszor hatáskörét
túllépve - komoly katonai sikereket ér el, a Madarász
fivéreknek hosszú ideig sikerült megakadályozniuk
Debrecenben, hogy az ügy árulói felülkerekedjenek, a
nép hősi tetteivel példát mutatott az utókornak is:
Lamberg meggyilkolása, a katonák helytállása a kocséri
mocsarakban a győzelem eléréséért.
Különös hangsúlyt kapnak a regényben a vereség
utáni nemzeti katasztrófát sejtető tények, gondolatok:
"73 Vármegyéből 7 maradt meg 1949. januárjában", "a
kilátástalanság hatása alatt valóban kialakulhat a demoralizáltság az ifjúságban", Kossuth úgy nevezi ki
Görgeyt, hogy tudja, nincs más választása.
\
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A mindennapok forradalmisága nagy hangsúlyt kap
a műben, Görgey világosan látja, hogy először a had
sereget fel kell szerelni, meg kell szervezni az egyes
alakulatokat. Mocsár G, vallja, hogy a forradalmároknak nemcsak a szónoklatokban, a harcokban kell kitűn
niük, hanem a hétköznapokban is, A mindennapi életben
kell tudni azonosulni a néppel, a forradalmi tömegek
kel.
"Nekünk itt és most kell helytállnunk" - mondja
Séllyei István a Negyven prédikátorban, Moldova a fő
szereplő, Kocsi Csergő Bálint kiemelésével a prédiká
torok cselekvéseinek erkölcsi mozgatórugóit vizsgálja.
Nem a protestáns vallás^ nem az egyháztörténeti érde
kességek kötik le az iró figyelmét, hanem a hit. Egy
elvhü forradalmár és a forradalmi mozgalom kapcsola
tát vizsgálja abban a 'történelmi pillanatban, amikor
a prédikátorok forradalmi áldozatvállalása már rész
ben értelmét vesztette, amikor a túlélők kezdtek el
szigetelődni, reményük megcsappant. Kocsi Csergő a hitéért való harcban erősnek bizonyult, békében már csa
lódott, hiszen a meg nem értés vette körül, társaitól
egyre jobban eltávolodott. Látszólag sok helyzet között
választhatott: tudós pap lehetne, elmenekülhetne az
idézés elől, katolikus emberként dolgozhatna az egyház
ban, a szabadságharc bukása után emigrálhatna. Az ér
telmes munkát végzők, a helytállni akarók előtt ezek
nem valódi lehetőségek, hanem hamis alte mativák. Egyé
niségéből következő fanatizmusa, az ország helyzete
alig adja meg számára az igazi döntési lehetőséget, A
hatalom szűkre szabta körülötte a teret, a történet
során végzetesen idé-oda sodródik, "Egész Magyarország
csak egy hosszú folt" - mondja Moldova a regényben,
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ezzel is jelezve, hogy milyen korlátozottak a lehető
ségek* Kocsi Csergő ezen a "hosszú folton" szeretne
élni és dolgozni, elutasitva a Báthory Zsófia által
felkinált lehetőségeket.
A regény egyik legmegrázóbb fejezete az, amikor
Kocsi Csergő megpróbálja a helyes útra tériteni az
árulóvá vált Otrokocsit, A forradalmi üggyel szembe
forduló Otrokocsi azzal érvel, hogy a forradalom alatt
egyszerű volt a helyes döntés, mert a felmerülő kérdé
sek mint végletes ellentétek jelentkeztek: "Én a har
cot mindig jobban viseltem, mint a béke kis ügyeit."
Úgy véli, nem volt érdemes vállalni a mártiromságot a
hatalmaskodó főurakért, az önző, kicsinyes polgárokért,
A mindennapok kis tetteit ő nem tudja vállalni, ezért
is lesz árulóvá. Kocsi Csergő elutasitja ezt az életle
hetőséget, börtönéből kiszabadulva Láziba megy szolgál
ni, pedig nagy tettekre már alig van lehetősége. Csa
ládja elpusztult, forradalmi hite azonban átsegiti a
családi és nemzeti tragédiák okozta kábultságon. Talá
lóan mondja: "Isten után csak magunkra számíthatunk
elegem van ebből az átkozott sehus, sehal vallás
Ф Ф Ф
ból," A gálya rabságból megszabadulva - "Szalontai va
lóságos hullákat'váltott ki a börtönből" - reménytelen
helyzetet talált hazájában. Egyházi feljebbvalói arra
ösztökélik, hogy térjen vissza "az élet rendjébe",
hagyja a harcot, hiszen a helyzet gyökeresen megválto
zott, Kocsi Csergőnek látnia kellett, hogy a protestáns
hit mennyire meggyengült, a hittől eltávolodottak pedig
már semmire sem vállalkoztak: "féltették feleségüket,házu
kat Ф Ф Ф
A Negyven prédikátor cselekménye egy elvesztett
szabadságharc utolsó napjaival fejeződik be, A Csont
molnárokban már a bukás utáni sajátos kelet-európai
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történelmi modell-helyzetet ismerjük meg, A korábbi
remények szertefoszlottak, az emigráció anakronizmusa
már Viddinben világossá vált, A török katonaság - a
lényegről mitsem tudva - szivélyességgel üdvözli a
császári hajó legénységét. Itt a magyar és lengyel
tisztek már nem vezető szereplői a történelemnek, pe
dig néhány hónappal korábban még egyetlen célért koc
káztatták életüket, A regény történése nem eseménydus
időszak az emigránsok körében, A korábbi harcostársak
mindjobban elszakadtak egymástól és a valóságtól. Az
emigráció lassan széthullott, B,L, ügyvéd, aki mindent
és mindenkit elhagyott azért a kalandért, hogy megirja
a forradalom történetét, kitartó munkával lát hozzá
nagy terve megvalósitásához. Valójában nem igazi lehe
tőség ez, még akkor sem, ha az adatgyűjtés közben el
jut egy uj forradalom vállalásáig.
A dicső győzelmek, az elkeserítő csatavesztések
ideje már a múlté, mégis megkezdi a politikai emigráció
munkáját. Azt az utat járják be, amely a kilátástalanságig, a reménytelenségig, a közönyig vezeti a forrada
lom volt "szereplőit", Balogh Ernő szerint "Dobai von
zódik a csapdaszerüen zárt helyzethez, amelyben a hősök
arra kényszerülnek, hogy kíméletlenül, illúziótlanul
számot vessenek éíetük távlataival, értelmével, vágya
ikkal és reményükkel: a hogyan tovább? döntésre'késztető
kérdésével," /Tiszatáj, 1977,11,/, Az emigránsok olyan
körülmények közé kerülnek, hogy kénytelenek szembenézni
önmagukkal,* a rájuk nehezedő helyzettel, s minél jobban
tisztázzák helyzetüket, az elmúlt évek eseményeit, annál inkább kilátástalan lesz jelen helyzetük, Tallár
Ferenc állapította meg: "A mü főhőse az elszalasztott,
a magáért valóra vált Történelem, mely zárt lehetőségű
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helyzetet teremt a benne esendő alakok számára. A fő
hős maga*a helyzet. A regénynek nincs eleje és vége,
csak középpontja, # Ф • egy önmagával azonos helyzet bejárása, nem történés az időben, hanem létezés az azo
nosság terében." /Mozgó Világ, 1978.6./
Rendkívüli fontosságú az a tény, hogy regény-falak
jai akkor döbbennek rá a nagy összefüggésekre, a forradalmiság lényegére, amikor a forradalmak mind elbuktak
Európában. Anasztázy 'méri fel legjobban az emigráció
helyzetét : A kérdés csupán az, hogy ki milyen tartósan
kényszeríti bele az uj semmit a régi semmibe, amelynek
logikájára egész életét épitette. Bemhez intézett irőnikus kérdésében már valójában nincs igaza, helytele
nül látja a tábornok szerepét az emigrációban. Állítá
sának részigazsága mégis figyelemre méltó: "ön tulaj
donképpen azért emigrált, hogy utólagosan megismerked
jen a hadászattal?" Bem szkeptikusan mondja a mü ele
jén: "Uraim, itt egyetlen fegyverünk maradt még: a ma
gatartásunk, a türelmünk." Dobai kiváló jellemzést ad a
táborról is: "A tábor életén mindjobban úrrá lett az
eseménytelénség. Volt még némi csalóka remény, de ennek
már igazi alapja nincs," Ebben a 'helyzetben nem ritka
a teljes lemondás sem: "Életünk eseménytelen, megtör
ténhet ±\<J hogy verekedés, kövezés közben egy szálig ki
irtjuk egymást," A fonák helyzet legdrámaibb bizonyitéka, hogy Kossuthot Kiutahiába internálják egy incidens
miatt, Bem, aki pedig alkalmazkodni próbál a helyi szo
kásokhoz, akaratán kivül teljesen távol körül a magyar
határtól, Kossuth ebben a helyzetben már temetési szer
tartásán gondolkodik, úgy véli, csak hamvai juthatnak
haza, Magyarországra.
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Az emigrációt körülvevő bizonytalanság, a politi
kai fellendülés vége még inkább megvilágitja az emig
ránsok között meghúzódó ellent éteket* Az ügyvéd joggal
mondhatja: "Most már csak a szétszóródás regényét Ír
hatom meg, ha lesz hozzá életem." Az emigránsok sorsa
nem sokban különbözik a börtönben élőkétől, hiszen
mozgásterük behatárolt, cselekvési lehetőségeiket nem
maguk határozzák meg, mások döntenek, ezzel felelőssé
gük is csökkent. A nagyhatalmak játékszereivé váltak.
Ezt Bottka ismeri fel a legvilágosabban: "meg kell ta
lálni újra napok helyett években gondolkodni" Ф Ф Ф "Nem
létezik többé visszavezető ut," A Csontmolnárokban a
"csontörlő mechanizmus", a forradalmi tettek hiánya
megosztja az emigrációt. Fokozatosan morzsolódnak le
az egyed csoportok, válik elképzelésük, helyzetük egy
re reménytelenebbé.
A megosztottság, a forradalom utáni helyzet lehe
tőségei a központi gondolat Nagy A. Toron, 1867* cimü
kisregényében. A műben az iró egymás mellett mutatja
be a kiegyezés körüli éveket és a forradalom napjait.
A halotti toron résztvevők tudják, érzik, hogy kicsú
szott lábuk alól a talaj. "Ki után lehetne itt ilyen
felelős békeidőben igazodni" - olvashatjuk a regény
ben. Tompa szerint pedig: "elkoptunk, elrongyolódtunk
s elvesztünk". A társaság volt tagjai közéleti szere
püket elvesztették, csak a temetés ad számukra alkal
mat arra, hogy újra felelevenítsék emlékeiket, ekkor
azonban már messzire kerültek egymástól, a forradalom
eszméitől. Tompa, aki 1850-ben allegorikus verseiben
siratta el végleg elbukottnak vélt nemzetét, 1867-ben
már önáltatással vigasztalódik: "Már annyi mindent túl
élt ez a nemzet. Túléli ezt is."
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A 48-as forradalom történetéből nem a nagy ese
ményeket, mozgalmas napokat választja ki Nagy A.
Petőfi önkritikával veszi észre, hogy csak elszánásokra és fogadkozásokra vagyunk képesek. Az iró nem
hagy kétséget afelől, hogy a bukás nem volt elkerül
hetetlen végzet, a megalkuvás már ott fertőzött a
Tizek Társaságának tagjai között, a forradalmat köve
tő apály szinte minden korban szükségszerű.
A nagyszerű halálban Nagy A, regényéhez hasonló
alapszituációval találkozunk; a forradalom bukása
utáni helyzettel, /Természetesen Száraz drámájában
szó sincs megalkuvásról,/ A nagyszerű halál tábor
nok hősei Gyulán, az orosz cár foglyaként sorsuk jobbrafordulását várják. Reménytelen helyzetben vannak,
ezért legtöbbjük lelke mélyén sejti, tudja, minden el
veszett, Pöltenberg mondja ki a legszörnyübb igazságot:
"a cártól sem remélhetünk oltalmat,” Lenkey úgy érzi,
hálóval vannak körülvéve, Damjanich nyugalomra vágyik,
pedig korábban ő volt a szabadságharc egyik legtevéke
nyebb tábornoka. Nagy Sándor nem táplál illúziókat jö
vője felől, s ráadásul még a vesztett csaták terhe is
nyomasztólag hat rá, Döry is a teljes bukásról beszél
a dráma második részének el’ején* A tábornokok közül
Damjanich lát legtisztábban. Tudja, hogy helyzetük meg
pecsételődött, nem a foglyok ijesztgetéséről van szó,
hanem á felelősségrevonásról; Kiss E, kezdetben még az
"osztrák fél lovagiasságában" bizik, a második rész vé
gén mégis ő mondja ki a döbbenetes igazságot.: "hadifog
lyok vagyunk," Anrep végre is hajtja a cári parancsöt,
s a tábornokokat kiszolgáltatja az osztrákoknak. Száraz
drámája itt be is fejeződik, a mü szövegéből azonban
könnyen ki lehet következtetni a hadbiróság halálos Íté
let ét.
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A tábornokok nem mártir alkatú emberek* Fogságuk
alatt bírálták, ostor'kták egymást, késhegyig menő vi
tákba bonyolódtak, visszapergették a szabadságharc
eseményeit: Kossuth és Görgey ellentétét állitva a
beszélgetés középpontjába# Ezek a viták egymással
szembesítik a kastély lakóit, kifejezve egy illúzióit
vesztett nemzet állapotát# "Száraz úgy mutatja be őket hősként, hogy nem félti őket önnön emberi gyenge
ségeiktől#" /Е. Fehér Pál, Népszabadság, 1974# julius
17#/ Tévelygéseik, indulataik természetes emberi reak
ciók, árulókká mégsem válnak, hiszen mindannyian vál
lalják forradalmi múltjukat# így őrzik meg hitüket és
emberségüket# Döry Kossuth-nótát énekel, miután meg
tudja, hogy Anrep ki fogja szolgáltatni a foglyokat
Ausztriának# A dráma is ezzel a jelenettel fejeződik
be, kifejezvén a radikális elvekhez való igazi hűséget#
A Királyi vadászatból is egy kilátástalan, remény
telen helyzet tárul elénk# Még azok számára sem nyilik
igazi cselekvési lehetőség, akik úgy vélik, ők irányits
/
ják a "játékot"# A vérremenő játék csak tragikus komé
diája a nemrég lezajlott világégésnek, az I, világhábo
rúnak# Az arisztokrácia bénultságában birtokaira húzó
dik vissza és lassan kénytelen belátni, HortHyék kezé
be került az irányitás. A színészből lett Zita király
né gyilkos iróniával1mondj a : "a'szabadságot szeretem,
amit csak pénzzel lehet megvásárolni#" Ebben a helyzet
ben a kivárás, a komédiázás az egyetlen lehetőség, mert
minden önálló kezdeményezés - Erdődy királypuccs terve/
az álkirály ambiciói, Scherei uralkodási vágya - kudarc
ra vannak Ítélve# A játékkal visszaélő álkirály kispol
gári származása ellenére a hatalomra tör, kihasználva a
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megbizók tehetetlenségét* Ez a puccs is sikertelen, a
résztvevők életükkel fizetnek, sorsukkal bizonyítván,
hogy a kastélyban folyó játék teljesen értelmetlen do
log.
Dobai Tartozó Élet cimü müvében is az előzőekben
emlitett zárt világgal találkozunk. Ebben a műben azon
ban a hősöket a szituációból eredő meghatározottság
jellemzi. A regényben Makovényi azon gondolkodik, hogy
"hazája milyen kis tétel a nagyhatalmak
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követel könyvelésében." Ennek a felismert igazságnak
lesz áldozata a regényben meg sem jelenő Teleki, aki
az öngyilkosságba menekül lelkiismerete elől. Kelemen
Kristóf reálisan látja nemzete politikai kiszolgálta
tottságát, történelmünk tragikus determináltságát. A
német terjeszkedés tényleges veszélyénél erősebbnek
bizonyult a reviziós politika, amely lassan aláásta
függetlenségünket. Dobai a Csontmolnárokban egy törté
nelmi lehetőség elvesztésének okairól ir, a Tartozó
életben magát a tö rt éneImi folyamatot ábrázolj a.
A Magyarok cimü regény szereplői is egy történel
mi folyamat részesei. Az egy esztendeig vállalt németországi munka ennek a kis magyar csoportnak nemcsak
kenyérkeresetet, hanem erkölcsi próbatételt is jelen
tett, A történelmen kivül éltek szülőföldjükön, Sza
bolcsban, a háborús nyomorúságok elől menekültek a vi
szonylagos védettségbe, sorsuk elől azonban nincs va
lós menekülés. Fokozatosan döbbennek rá kiszolgáltatott
ságukra, a német majorban megismerhetik a háború kö
nyörtelen farkastörvényeit. Erkölcsi fölényük már kez
dettől látható, Fábián András, Kis Dani és a többiek
úgy éltek a nagy világégés idején, hogy tudomásul vet
ték az eseményeket, ellenük tenni azonban nem volt mód
juk. Nem jellemükből következik ez a különállás, hanem
o-
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kiszolgáltatott helyzetükből* Szülőföldjükön és Német
országban is jobbára passzivitásban voltak kénytelenek
élni. Ez volt számukra a természetes, ősidőktől beidegződött életforma.
A Visegrádi esték cimü regényben Görgey szinte le
hetetlenre vállalkozik, a megidézett Kossuth szellemé
től várja tetteinek megértését, Kossuth ebben a hely
zetben báb, mindenben a tábornok függvénye, s nem iga
zán vitatkozó fél. A két aggastyán párbeszédében deter
minált helyzetek sokasága jelenik meg előttünk. A tá
bornok a harcok során önmagával és irigyeivel is vias
kodott, az európai hatalmak segitségéré nem számítha
tott, A temesvári csata miatt kényszerül a világosi
fegyverletételre, bár ő nem is szenvedett vereséget,
s vált Rüdiger foglyává; s lett élete értelmetlen.
A másik végzetes lehetőség az emigráció volt, ezt
azonban Görgey a "személyes mentés utjának" nevezi.
Újabb forradalomra nem volt lehetőség, a népfelkelés
meghirdetése illuzórikus terv'volt, ami egyet jelen
tett volna a teljes nemzetvesztéssel. "Milyen könnyű
száz falut lángba boritani, és mennyire nehéz egyetlen
egyet felépíteni,"
Visegrád a tábornok számára belső száműzetésnek
számított, s rá kellett jönnie, hogy nem választhatta
a polgári életet, a rá nehezedő vétségek miatt lelki
nyugalmát sohasem nyerhette vissza. Féja kérdésfeltevé
se: "Ki a jó hazafi?" "Aki csődbe vezető haditervet
készit? Aki a válságos helyzetekben bevehetetlen vár
oltalmába búvik?" ’Nehéz választ adni ezekre a felve
tett kérdésekre, A regényben felvillan a jövő' is, a
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békésebb évtizedek képe, amikor majd a nemzet "foly
tatni birja önmagát*" Türr István alakja a forradalmi
apályban élő forradalmár lehetőségeit példázza: "csa
tornát épittet, ismerte az öntözés fontosságát*" El
ismerést igaz csak az emigrációban ért el, hazatérve
népszerűtlenné vált; egy forradalmártól itthon nem
ezt várta a közvélemény*
A kiszolgáltatottság, a reménytelenség sokkal éle
sebben jelentkezik SándoV Iván regényében* A futár fi
atal hőse családjából magával hozza a zsidó származásá
ból eredő üldözöttséget, védtelenséget* Temesvárról le
telepedési engedély hiján kénytelen elmenekülni - a
forradalomtól távol lévő városban amúgy is a császáriak
rendezkedtek be* Egy véletlen folytán belekerül az el
lenforradalmárok gépezetébe, de nem vállalja az áruló
szerepét* Később is egyik táborból a másikba vetődik,
fok'ozatosan megismeri a forradalmi ügy jelentőségét, de
sohasem' tudja a rábizott feladatot téljesiteni.nem tud
(
v
visszatérni küldőjéhez* Nem sokkal
a világosi
kataszt
rófa előtt végérvényesen rájön arra,'hogy nem lehet sem
milyen terve, csak a "rosszabb és rosszabb között" vá
laszthat* Sándor Iván regényében a történelmet meg lehet
ismerni, el lehet szenvedni az eseményeket, csak éppen
az egyes embernek alakitani, beleszólni, tevékenykedni
nincs lehetősége*
Eösi Dános életútját maga a tragikus hős meséli
el* Nem akar szemlélődő maradni, a kiszolgáltatott,
V
kitaszított helyzetből kitörni vágyik, ezért vállalja
a megbízatást, önszántából lesz a szabadságharc kato
nája. Rövid élete során csak a kedvezőtlen lehetőségek
között választhat, cselekvési szabadsága csupán annyi,
t
hogy a kevésbé rosszat is csak nagy felelősségtudattal
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választhatja, A súlyos időben is szolgálni akar, a
harcokban kisebb-nágyobb feladatokat kap, amelyeket
forradalmi hittel teljesit is, A harci események
alakitásába azonban nincs beleszólása.
Az Egy családregény vége cimü regény hőse/Simon
Péter minden ellentétes szándéka ellenére passzivitás
ba kényszerül, kiszolgáltatott helyzetbe kerül, sorsa
egyre inkább tragikus lesz. Magatehetetlen nagyszülei
nevelik, apját válójában nem is ismeri, A családtól
nem várhat semmit, nagyapja misztikus megváltókeresé
se éppúgy elfogadhatatlan a fiú számára, mint az apa
erkölcstelen karrierizmusa, A társadalomban bekövetke
zett torzulások a személyiség kibontakozása ellen hat
nak, azt tudatosítva, hogy a történelem abszurd helyze
tei csak arra jók, hogy tehetetlenségünket felismerjük,
A kisfiú életkoránál fogva is passzivitásra kényszerül:
a nagyszülők halála után intézetbe kerül, ahol a Rákosikorszak minden sivárságával, kegyetlenségével kénytelen
találkozni, A hős nem adja meg magát, mert bár legyőz
ték, az erkölcsi győzelem az övé.
A Kőszegőkben a vár védőinek nincs esélyük a győ
zelemre, Tragikus sorsukat azonban nem látják, A két
főhős, Ourisics és Achmed pedig végzetes abszurditásuk
ban tehetetlenek, bármit csinálnának, a történelem erői
legyőzik őket. Igazi harcra, küzdelemre nincs módjuk,
lehetőségük, a két hadvezér saját környezetével, önma
gával küzd, A pasa kezét megköti a központi hatalom,
□urisics a császár és a török között kerül harapófogó
ba, Ahmedből hiányzik a törökökre jellemző harci kedv,
békeidőben nem érti a Bécs elleni hadjárat célját,
Ourisics úgy érzi, ha elhagyná a várat, életcélt már
nem találna, csak az unalom venné körül, harcra pedig
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békeidőben nincs lehetősége. Keserűen mondja a második
felvonásban: "Amit sürgős teendőnek Ítéltem, az csak
a múlt volt, annak sem volt valódi," A látszólagos nyu
galom, a harcok elmúlása, a békeidő bezártságot eredmé
nyez, Spiró szerint ezért más forradalmi tettekre van
szükség, a mindennapok forradalmiságára : "aratni kell"
- mondja a parasztasszony, "szabókra van szükség" vallja a kézműves, Jónás szerint "forradalmi tett, ha
átmentjük magunkat," A Diák fejezi ki legközvetleneb
bül Spiró gondolatait: "a harcban nem a diadal, de a
találkozás a győzelem," Megváltozik a hősi, harci eré
nyekről vallott felfogás, a taktikázás, a bölcs megfon
tolás, az uj erkölcsi eszmény.
Lengyel Péter a Cseréptörésben ennek az uj erköl
csi eszménynek a kérdésköreit vizsgálja úgy, hogy egy
ben a 70-es évek emberének közérzeti válságát is ábrá
zolja, Az 50-es és 60-as évek társadalmi átalakulásai
sokkal több szerepvállalást, politikai aktivitást tet
tek lehetővé, a 70-es években már csak magányos, elszi
getelt küzdelmeket lát Lengyel Péter,
A mü főhősét IBáránt csalódásai passzivitásba kény
szerítik, A Sztálinról elnevezett nevelőintézetben re
ménytelenül magányos volt, a fordulat évének és az azt
követő proletárdiktatúrának a jelszavai hamisan csen
genek emlékezetében. Úgy érzi, hogy egy korszak minden
képpen elvesztette hitelét. Magányosságát, tehetetlen
ségét az iró egy nagyszerű metaforával érzékelteti:
"a csőben nem lehet hátra felé mászni, akkor sem, ami
kor már észreveszed, hogy szükül," öt évig volt állás
nélkül, a külvilágtól teljesen el volt vágva/"az ország
határai légmentesen voltak bezárva"/, a nemzet múltjá
ban sem látott semmi olyan biztatót, ami reménnyel tölt
hette volna el, /"Magyarország idegen katonák végharca-
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inak szintere volt*"/ Rá kellett jönnie arra, hogy
a múltban nincs semmi titok, a jelenben pedig csak
kis feladatokra számithat : élete kudarcok és kis
győzelmek láncolata*
A Parázna szobrokban viszont Cseres azt vizsgál
ja, hogy a rendkívüli, szélsőségektől sem mentes po- '
litikai helyzetben hogyan váltak cselekvésképtelenné
az emberek. A sajátos közép-európai helyzet már év
századok óta behatárolta az itt élők lehetőségeit,
s ez a mások által determinált környezet a nemzeti
fennmaradás és a fasizmus elleni harc sokszor bonyo
lult összefüggéseiben jelentkezett. A regény szerep
lői kivezető utat keresnek, felelősségérzettől áthat
va a célokat és lehetőségeket szeretnék megtalálni*
'
A főszereplő,
Thormay vezérkari Vszázados éli átw legtu
datosabban a harapófogóba került ország sorsát* Igaz,
ő nem érzi kiszolgáltatottnak magát, tudatossága, tenniakarása, a nemzetért érzett felelőssége erőt ad ne
ki a legreménytelenebb pillanatokban is. "A regény fő
hőse nem akar látványos győzelmeket, hisz amit elér,
az:"a legteljesebb erkölcsi siker" irta Fonód Zoltán
h
*
/Népszabadság, 1979* november 25./ Thormay. mindvégig
V
\
) '
!
megőrzi józan Ítélőképességét, erkölcsileg tisztán ke
rül ki a legnehezebb helyzetekből is. Ez még akkor is
igaz, ha az esetek többségében* nincs történelemformáló
szerepe, A Parázna szobrokban szép számmal olvashatunk
olyan helyzetekről, amikor "a vak hatalom" irányított
bennünket, "Nem vállalhattunk olyan helyzeteket, hogy
a reguláris magyar csapatok ellen harcoljunk" ^vilá
git rá Cseres a fonák helyzet egyik fontos elemére*
Az ország háborús cél nélkül üzent hadat, olyan katonai
szerepre volt kénytelen vállalkozni, amitől semmit sem
vá rhatdtt*
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Az iró felidézi a II, világháború néhány olyan
epizódjátJ amely számunkra nem is lett volna jelen
téktelen. Szó van a Tokaj környék'én végre nem hajtott,
a'tióról, a Torda alatt vivott reménytelen kimenetelű
harcokról, a Gellérthegyi nagy véráldozatokkal járó
/
roh'amról.
Az ország vezetése is olyan dilemmák elé került,
amelyből az adott lehetőségek közepette nem volt reá
lis kivezető ut. Teleki lavirozó politikája éppúgy
kudarcra volt Ítélve, mint a Horthy által is támoga
tott "hintapolitika", nem is szólva a nyilas hatalomátvétel korszakáról,.
A regény másik központi alakja.Tömössy azt a fel
adatot kapja, hogy a háború végére őrizze meg a hadse
reg ütőképességét. Tordán már "reménytelennél is re
ménytelenebb helyzetben" volt, ezek után Tokajban már
mindent kilátástalannak vél1: 4 ## "látod, mit prédái
bennünket a süket és vak hatalom, ahelyett, hogy vala
mi értelmes jövőbe építené tehetségünket," Az ő ellent
mondásos szerepére mutat rá Szabolcsi Gábor: "Tömössy
a halálra ítélt háborús bűnösök között várja sorsa betelj esülését Ф Ф • nos, mindez Cseresnek azt a véleményét
fejezi kif: az ember döntésre képes, de döntéseinek le
hetőségei egyaránt körülhatároltak, másrészt a körülhatároltság nem menti fel az egyént a felelősség alól,"
/Magyar Hírlap, 1979, junius 17,/ A fentiekből követke
zik, hogy Cserest hőseinek utóélete is érdekli. Az ide
gen érdekekért harcoló tisztek a háború után a társada
lom legaljára kerültek, tehát személy szerint is'bünhődnek, A Rapárzna szobrokból egyértelműen kiviláglik, hogy
az ellenséghez való átállás csak önámitás lehetett, a
regényben szereplő alakok egyikének sem volt erre reális
lehetősége.
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Szabó Magda Régimódi történetében az eseménytelenség, a századforduló/ a századelő hétköznapjai tárulnak
elénk. Erre a korszakra a semmittevés, a tétlenség volt
a leginkább jellemző sajátosság, A hősök előítéletek,
merev szabályok, eltorzult erkölcsi hagyományok által
meghatározott világban éltek, ahol a konfliktusokat nem
volt mód feloldani, A "vidékiség"-ben élők sorsa szá
nalmas, távlatok, remény nélküli, pedig többre,lennének
hivatottak, Gacsáry Emma sorsát meggondolatlan lépések
örökre megpecsételik - hiába lázad a sors kihivása el
len /"mindig ugyanazt a semmit mondják"/ Oablonczay Lenke
tehetséges, józan gondolkodású, de nagyanyja mellett nincs
döntési lehetősége, nem lehet művész, első házassága bol
dogtalan lesz, meg kell szoknia, hogy nem lehet szava,
I
helyette az öregek gondolkodnak és döntenek,i "Engem sen
ki sem választott ki semmire", Gablonczay Kálmán meg
Petőfivel egy korban élt, 1^49^ után a csillogó társa
dalmi élet be menekül, becsapva magát. Fia, Junior már
csak a mának él, tragédiákba sodorja családját, Rickl
Mária is szüntelen hiába hadakozik a sors kihivása el
len, halála előtt joggal érezheti úgy, hogy1egyedül ma
radt ,
A Kerengő eseménytelensége a főhős sajátos elszi
geteltségéből ered, aki környezetében nem' tud emberi
kapcsolatot kiépiteni, A többi' szereplő is foglya hely
zetének, az eseménytelenségnek, A millennium után követ^
í
í
kező években csak a századforduló napja jelent eseményt’,
csak a gondolatoknak van szabad mozgási tere, Süketh
Boldizsár szürke egérnek érzi magát, aki beletörődik re
ménytelen sorsába /"csak élt, munka nélkül"/, Virágh
Miki Porházynak, a város fantomszerü urának a "tarto
zéka", Sidó Zoli előtt nincs cél, nem tud már hinni'a
t
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nagy eszmékben, teljesen tehetetlennek érzi magát*
Virágh szerint az emberek vagy "alkalmazkodnak éá
életben maradnak, vagy kitermelnek magukban egy is
tent, aki nem a valóság*" Adorján lát a legvilágosab
ban a kisváros szövevényes világában, "az emberek csak
elszenvedhetik történelmüket", a Porházy-féle szerve
zet elleni fellépésre nincs remény, "Az önvédelmet is
az erősek diktálják" - mondja ironikusan Sidó Zoli,
A Magyarok szereplői úgy indulnak munkát vállal
ni Németországba, hogy azt hiszik, önként válaszották
ezt a lehetőséget* Az ártatlan huszárjai katonaként
érkeznek Lengyelországba, Ők sem tudnak többet az or
szágról mint Fábián András és kilenc társa* Kezdemé
nyezésre nincs lehetőségük, alkalmatlanok, 'jaf komoly har
cokra + nem is szánják őket* Felszereltségük, harci ál
lapotuk anakronisztikus a világháború gépi korszakában*
A huszárok amúgy is ki vannak szolgáltatva tisztjeik
nek, akik pedig jobbára csak német parancsra cseleked
hetnek, "Ha akarnák, se tudnák megvédeni magukat," A
nyiregyházi huszárezred egyetlen puskalövés nélkül pusz
tul el, 3,000 katonájából 160-an térnek haza Magyaror
szágra, Balázs J* rávilágit arra a groteszk szerepre,
amit a magyar hadsereg a II* világháborúban betöltött,
a németek szövetségeként*
A regény hibája, hogy Batár 0* szemével látjuk a
történetet, s közben a hős egyre inkább háttérbe szo
rul* Ennek természetesen a regényben logikai oka van,
Batár egyré passzivabb helyzetbe kerül, A magyar kato
nák sohasem jutnak olyan helyzetbe, hogy felmérhessék
körülményeiket és lehetőségeiket. Ezt a helyzetet jól
érzékelteti az a tény, hogy az ezred négyszer kel át
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ugyanazon a mocsáron teljesen értelmetlenül* "Ha elin
dulnánk, a németek erőszakkal is feltartóztatják az
ezredet* Ez legalább olyan veszélyes, mint íttmaradni."
Balázs Fábián Bálint találkozása Istennel cimü regényében olyan"közeget rajzol, ahol vagy egyáltalán
nincs lehetőség a cselekvésre, a választásra, vagy pe
dig a cselekvés bizonyos idő után egyértelműen célta
lan lesz, Йа élni akarnak, cinkossá kell lenniük, er
kölcsi meggyőződésük ellenére is^ Fábián B, eltűri, el
szenvedi, ami vele történik, a regényüegtöbb szereplője
a társadalomból kitaszított, kiszolgáltatott ember, 0lyan elzárt világban élnek ők, akik n4m érthetik a há
ború lényégét és a forradalmakat, Márkus Béla érdekes
összefüggésre figyelt tel: "Ahogy mindinkább menekülésszerü, zaklatott, felbolygatott lesz Fábián Bálint éle
te, úgy lesz csituló*, a régi megszokott mederbe viszszatérő a falué," /Tiszatáj, 1977,2,/, A Kraszna-menti
falu lakói nem ismerik fel igazi érdekeiket, csak tudat
alatt sejtik, nem velük, hanem a világgal van baj': "aki
erősebb, az győz, az életben sincs másképp," Az eddig
elmondottakból érzékelhető az az ellentmondás, ami a
I
drámaian cselekményes történelmi időszak és a Krasznamenti kis falu embereinek cselekvésképtelensége között
feszül.
A Legendárium hősei saját életüket szeretnék élni,
de a történelmi körülmények teljesen behatárolják életlehetőségüket, Az ükapa a szabadságharc bukása miatt
képtelen tehetségét kamatoztatni, a későbbi generációk
a kapitalista fejlődés, a világháborúk áldozatai, A kö
rülmények uralkodnak rajtuk, sodródnak' az árral, csak
a család nyújt számukra menedéket, A 60-as években fel
növők harca is reménytelen, cselekvésük, történelmi fon
tosságuk ebben a korszakban sincs biztositva,‘csalódottságuk, kiábrándultságuk á korábbi nemzedékkel rokon.
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Az egyes időrétegek szimultanaitása érzékelteti,
hogy a történelmi változások mögött valami állandóság
van, minden kornak megvannak1 a lehetőségei, ezekért
kell küzdeni, A család azonban nem igazi közösség,
egyedi sorsok, életpályák kerülnek egymás mellé az
egyes fejezetekben, A szűkös'lehetőségeket az Upitész,
János életútja példázza legjobban, A "történelmi szélr
csendben" emlékeinék ébrentartásával tölti idejét, ön
teltté teszi személyiségének gazdagsága? családi élete
is felborul. Nem magától válik ilyenné, a körülmények
szorításában nincs más lehetősége, Béreményi az olva
sóra bízza annak eldöntését, hogy lehetne-e más élet
formát választania, A középső fiú története is azt pél
dázza - ez egy jövőbe utalt visszaemlékezés -, hogy a
helyi hatalmasságokkal meg kell küzdeni, Bereményinel<
\
u
i
nincsenek illúziói, mégsem a távlattalanság, a teljes
'
,j
i
pesszimizmus a regény által sugárzott irói üzenet.
.

'

ч’

Sokkal kiszolgáltatottabb, reménytelenebb helyzetI
t.
be kerül Kőhidai Miklós, a Szent Imre-iriduló hőse, aki
egészen fiatalon*kerül olyan körülmények közé, ahol
i
'
i,.,
minden percben halált okozó veszedelmek leskelődnek
rá. Védekezni nemcsak fiatal kora miatt képtelen, hisz
\
I
a felnőttek is reménytelenül ki vannak szolgáltatva a
fasiszta barbárságnak. Helyzete csak a háború befeje
zésével változik'' meg, de a regény cselekménye itt márnem folytatódik.
Kőhidai Miklós egy rendkivül zart világban élt.,
de szülőföldjén* « ez adhatott számára erőt a szörnyű
ségek elviselésére, A japán szalon lakói, a küldöttség
tagjai teljesen el vannak zárva a külvilágtól, csak
két hazulról érkező társuk beszámolójából tudnak meg
valamit az otthoni viszonyokról, Szomorjev szovjet po
litikus látogat el hozzájuk, értésükre adja, döntéseik
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lényegtelenek: "Lehet, hogy ma elmaradnak az esemé
nyek, Vacsorázzanak meg nyugodtan," A tisztek hely
zete groteszk, az ország vezetésére képtelenek, ugyan
akkor a nemzet fennmaradásáért küzdenek. Értesülnek
arról, hogy Vörös a puccs után kiadta a parancsot a
harc folytatására, s ez szinte teljesen értelmetlen
né teszi moszkvai tartózkodásukat, Horthy elfogása
után pedig otthon ok is nemkivánatos személyeknek mi
nősülnek, Az a tragikomikus önáltatás, ahogy bizottságosdit játszanak, figyelembe véve a katonai ranglétrá
kat, jól alátámasztja Déry vezérkari ezredes találó
megjegyzését Dalnoki Miklósról1: "Hiszen hadseregpa
rancsnok, de hadsereg nélkül," Szentiványi jövőjüket
illető értesülései pedig a háború utáni kilátástalan
helyzetre utalnmksOtthon is szervezkedhetnek már * • 0
akikkel nem leszünk képesek együttműködni," Jelen
helyzetükben valóban nem tehetnek mást, mint várnak,
az események már úgyis nélkülük alakulnak, kicsiny
cselekvési képességüket már régen elvesztették.
Az ünnepelt Petőfije a forradalomnak abban az idő
szakában érkezik Szabadszállásra, amikor mások már elő
re mindent elrendeztek, A tömegre már nem számithat,
őket már félrevezették, leitatták. Hasztalan követeli,
hogy "a dorbéz ordibálókat távolitsák el, hogy értel
mesen szólhasson a néphez," Már a mü elején tudjuk,
hogy a forradalmáig Petőfire itt csak kudarc, csalódás
vá rhat.
Az illyési példa - Jókai és Petőfi konfliktusa napjaink forradalmiságának nagyszerű megrajzolása,
Jókai számára a kivivőit eredmények megtartása a fon
tos,, Petőfi az elért sikerek alapján tovább akar lép
ni, A mü második részében az Életképek körül kialakult
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vitájuk jól példázza a forradalmár egyéniségek külön
böző tipusait* Petőfi: A forradalom nem győzött « + Ф a
nép lelke ma is az urak birtoka*
Illyés a drámában olyan szituációkat választott
ki a magyar történelemből, amelyben a forradalmárt a
legnehezebb helyzetekben méri meg# Nem a hagyományos
ellenséggel kell szembeszállnia, hanem azokkal kerül
konfliktusba, akik az ő általa képviselt elnyomott osz
tályhoz tartoznak': saját véreivel, a néppel# Petőfiben
is felmerül az a gondolat, hogy érdemes-e ilyen körül
mények között harcolni, tenni, cselekedni# A forradalom
márciusban győzött, a reakció meghátrált# Illyés sze
rint azonban a forradalom csak elkezdődött és nem fe
jeződött be# A mindennapok apró tettei, kitartó, követ
kezetes cselekedetei hozhatják meg a kivánt eredményt,
az eszme győzelmét* Ezt ismeri fel a műben Petőfi is,
aki a nehézségek láttán nem hátrál meg, legfeljebb csa
lódik, a harcot mindenképpen tovább akarja folytatni a
forradalom teljes győzelméig*
Szabó Magda Kiálts, város! cimü drámájában merő
ben más a téma mint Az ünnepeltben, mégis a cslekvési
lehetőségek hiánya közös a két műben: mindkét alkotó
az emberi kiszolgáltatottságról szól# A történelem
erőivel szemben az ember tehetetlen, választási lehe
tősége legfeljebb az erkölcsi tisztaság, ami nem min
den esetben jelent életbenmaradást* áorzán Gáspár ál
dozat, egy olyan ismeretlen ember, aki túszként elszen
vedi sorsát, életéről mások döntenek* A város vezetői
is olyan határhelyzetbe kerülnek, amelyben szinte lehe
tetlen a választás* A város főbirája megszegi a törvényt
a tuszul ejtett> Borzán G* megmentése érdekében, de áldo
zatvállalása értelmetlen, mert Bocskai fenyegető levele
mindent eldönt, a tuszul ejtett fiúnak a város érdekében
meg kell halnia.
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A Kiálts, város! igazi hőse Gál Nagy István, aki
a történelem által felállított kelepcét nem tudja ki
kerülni, az általa megmentett város kiközösíti, de
bukásával a jövőt késziti elő* Eszter azért nem válhat
drámai hőssé, mert nincs választási lehetősége. Az
események Debrecen városát állandó lavirozásra kényszeritették, igy maradhatott fent falak, vár nélkül,
az ellenséges erők átvonulási pontján is.
Spiró Nyulak Margitjában majdnem teljesen hason
ló az alapszituáció, A főhős áldozatvállalása ebben a
drámában is értelmetlen, mert a hatalmi gépezet érde
kei nem egyeztethetők össze az elveihez hü Margit hit
beli meggyőződésével, A mü játéktere egy1apácazárda,
egy rendkívül körülhatárolt, zárt világ. Olyan környe
zet ez, ahol mindent felső parancsra teljesítenek,
mindent' a magasabb érdekek határoznak meg, A zarda ál
landó lakói, majd a "fogságba" került személyek a ki
rályi utasítások teljesítői, kivéve Margitot, akinek
szembeszegülése igy feleve kudarcra van Ítélve, A szí
nen meg sem jelenő király nem tűr ellenvetést, a meg
győzés, a fenyegetés, a büntetés kifinomult^ módszereit
alkalmazza. Ebben a térben az egyénnek nem sok válasz
tási lehetősége van. Vannak, akik a megalkuvást választ
ják, mások cinikusan fogadják sorsuk, helyzetük megvál
tozását,
1
IV, Béla parancsai a zárt térbe kerülőket eltávo
lítják Margittól, s fokozatosan legtöbbjüket - egyéni
érdekből - embertelen cselekedetekre sarkallják, hogy
majd ők is áldozatokká váljanak, A zárdába bezárt sze
mélyeket a hatalom fokozatosan megfosztja eszméiktől,
hitelveiktől. Módos Péter mutatott rá az Élet és Iro
dalomban, hogy a "fogalmak eszmei értékének, hitelének
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csökkenése a hit elrongyolódásához vezet«" /1979*12./
Margit hajthatatlansága következtében a zárda vezetői
is elvesztik eddig élvezett kiváltságaikat, beosztot
tak, alárendeltek lesznek* Szerepük szolgai lesz, moz
gásterüket teljesen elvesztik. Szabadulásuk érdekében
olyanra kell vállalkozniuk, amely erkölcsi meggyőződé
sükkel szöges ellentétben áll* Életük értelmét, sza
badságukat csak Margit meggyilkolása árán nyerhetik
vissza.
Margitnak a mü elején tudomására hozza Ipoly, hogy
apjával, Bélával nem beszélhet, életéről az ő megkérde
zése nélkül döntenek* Ezek után saját akaratából szeret
né elhagyni a zárdát* Marcellüs az oszág és a zárda ér
dekére hivatkozik akkor, amikor a királyban és az esz
mében megrendül a hite, majd a külső, a kinti világ
szörnyűségeit ecseteli a lány előtt: erőszak, járványok,
éhhalál, nyomorúság, förtelmes tengődés*" Kinga érvei
sokkal emberibbek: "Mindössze 30-40 évet élhetünk. Ed
dig nem történt velünk semmi,"
Margit a második felvonásban tisztában van azzal,
hogy csak elvei elárulása á~án kerülhetnek ki a zárdá
ból, éppen ezért nem vágyik arra, hogy uj életet kezd
jen, elveihez hü akar maradni, Szabina arról panaszko
dik, hogy Margit miatt "borult fel az életük", Kinga
is a függésről beszél* A zárda lakói mindannyian sza
bad akaratuktól megfosztott emberek, akik a királyi
döntés értelmében sorsuk jobbrafordulását nem a saját
cselekedeteiktől várhatják, A szinen megjelenő szerep
lők közül senkinek sincs módjában a királlyal szembe
szállni, vitázni, hiszen IV* Béla meg sem jelenik a da
rabban* Spiró ezzel a máskülönben vitatható megoldással
méginkább hangsúlyozza a szereplők cselekvésképtelen
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helyzetét* Margit lázadási kisérletei helyzetének be
határolt volta miatt eleve csak sikertelenek lehetnek.
"Spiró Margitja egyszerűen attól lázadó, hogy végig
éli sorsát
azt, amit mások szabtak rá* Az egész olyan,
mint egy kisérlet, melynek sikerét a kisérletező saját
halálával demonstrálhatja,” /l<0ltai Tamás, Kritika,
1979* 2./ Margit halála tehát nemcsak egy lány szemé
lyes tragédiája, az Ítéletvégrehajtók - bár életben
ma radnak
szintén áldozatok, mert szabadulásuknak nagy
ára van, csak erkölcstelen módon kerülhetnek ki a zár
dából.
Az előzőekben elemzett történelmi helyzetekből
egyértelműen az kristályosodhat ki, hogy nagyon csekély
mozgástér kínálkozhat a hősök számára, A 70-es évek
próza- és drámaírói azonban arra is választ keresnek,
hogy ezekben a szituációkban egyáltalán mire van lehe
tőség* A válaszok polarizáltán jelentkeznek: találko
zunk a valóságos cselekvési lehetőségek kudarcával
/Bajcsy Zs* Endre, Egy családregény vége/, az uj hely
zethez való alkalmazkodással /Csontmolnárok, Negyven
prédikátor/, a nemzeti érdekek hű képviseletével /Hu
nyadi, Az a szép fényes nap stb,/, a nagy történelmi
pillanatok közepétte adódó apró helytállással /Az ár
tatlan, Tartozó élet, Szent Imre-induló stb,/, a forra
dalmak utáni hétköznapi tettekkel /Ménesgazda, Gyaluvonások stb,/, de nem kevés azoknak az alkotásoknak a szá
ma sem, amelyekben csak álcselekvésekre van lehetőség
/Toron, 1867 « ; A japán szalon stb,/
A Hernádi által teremtett víziók során BajcsyZsíLinszki számára valóságos cselekvési lehetőségek
kínálkoznak* Kezdetben a régi rend keretein belül akarja a változást, később elutasítja a Gömbös-féle
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fasizmust, leleplezi az újvidéki vérengzést, Schönherz
mellett tanúskodik a per során, nemzeti ellenállást
szervez, a dráma végén pedig vállalja a halált* Pályá
ja mindig a kivánt irányba módosul: a jó minden eset
ben győzedelméskedik a haladás ellenségei felett* A
főhős képes volt önmagát meghaladni, leküzdve a koráb
bi tévelygéseit* A dráma ötödik jelenetében végképp le
akar számolni múltbeli énjével, ez azonban már nem si
kerülhet, mert ezek az "alakok" valóságban már nem lé
teznek*
Az Egy családregény vége cimü regény szereplői
közül csupán az apa tud választani a valós cselekvési
lehetőségek közül* Politikai elháritó tiszt lesz a ju
goszláv határon, bátorsága, józansága fiának is biz
tonságot ad a misztikus gyermeki világban. Hamis val
lomásával azonban erkölcsileg megsemmisül, tettével a
család teljes felbomlását eredményezi* Cselekedetének
súlyos következményét még csak fokozza, hogy olyan
korban követett el vétséget, amikor a cslekvési dönté
sek hatásai többszörösen jelentkeznek* Az apa alakitó
ja, részese akart lenni a történelemnek, meggondolat
lansága azonban tragikus következménnyel járt*
I

Dobai Csontmolnárok cimü regényében a hősöknek
csak arra van alkalmuk, hogy a megváltozott körülmények
között tájékozódjanak, keressék a kibontakozás lehető
ségeit* Az emigráció előtt ott a nagy kérdés’: mit te
gyenek? Különböző lehetőségek között választhatnak:
Kossuth mellé szedhetnek, Bemet követhetik, kereszté
nyek maradhatnak, de áttérhetnek mohamedán hitre is.
Mégis mindannyian kétségek között vergődnek, Európában
készüljenek-e az újabb forradalomra, vagy Amerikában
próbálkozzanak. Az irói "játék" segítségével ujrajátszszák, újraélik a tegnapi valóságot. Igazolást, okokat,
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felmentést keresnek úgy, hogy közben telik az idő, s
igy egyre távolabb kerülnek az eseményektől, kivül
rekednek minden mozgáslehetőségen, A volt közkatonák
hazatérnek, vállalva minden súlyos terhet, a besorozás erkölcsi megaláztatottságát, vannak, akik Kossuth
táborába mennek, mások Bem hivei lesznek Aleppóban,
Ahhoz, hogy tehessenek valamit az emigrációban
élők, először is saját helyzetüket kellene megváltoz
tatniuk, A tehetetlenség érzésétől nem tudnak megsza
badulni, igy a fecsegés, az önelemzés, a belső gyöt
rődés tölti ki életüket. Természetesen nem egyformán
reagálnak a megváltozott objektiv és szubjektív fo
lyamatokra, Helyzetüket Schiller hires balladájához
hasonlítják: "arra képesek vagyunk, hogy az oroszlán
ketrecbe galárd kajánsággal bedobott kesztyűt hősie
sen kihozzuk, de arra már nem, hogy a dijat érte felvegyük
" Az ügyvéd megfogadta, hogy nem gondol többé a szabadságharc konkrét eseményeire, a lehetséges
vagy lehetetlen győzelmi variációkra. Múltba tekintése döbbenti rá arra is, hogy nemcsak a szabadságharc
alatt nem volt ígéretes lehetőség a győzelemre, a rég
múltunk is reménytelen volt. Mások a mindennapok ap
róbb forradalmi tetteire gondolnak "Békésen kellett
volna átvenni a hatalmat? Víztornyot emelni - az ipar:
" "Bem megcsinálta az agyagos, meszes
ala Széchenyi
iszapot. Tovább ásatta velünk a kutat, és egy mélyebb
agyagréteg alól ivóvíz szivárgott fel,Hasznos siker,"
Bottka egy gyárváros létesítését tervezi a sivatagban,
Marjai és Marosi üzletelni próbál az arab városban.
Egyre többen Széchenyi lassú forradalmiságát tartják
követendőnek: "létrafokokra van szükség". Korzeliszki
nősülésen, családalapításon ábrándozik, tudja, a dol
gok másképpen alakultak, "a forradalom permanens utó
piája következik". Mások a békés gazdálkodást válasz0 0 0

0 0 0
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tanák, az örök békéről ábrándoznak, az apró, mindennapi
tettekben szeretnének helytállni, Kászonyi Hamburgban,
tehát Európában zongorát tanit, angol leckét ad, azt
csinálja, amit sokan fognak majd csinálni a számüzöttek közül.
Dobai nagy érdeme, hogy a fenti lehetőségek vázo
lása közben is az emigráció két nagy vezéralakjának
cselekvési köreit tartja regénye vezérfonalának,Kossuth
és Bem lehetőségei, cselekvési szándékuk alapvetően
meghatározzák a volt "közkatonák" későbbi döntéseit, A
bukott forradalom két hajdani vezérét nem úgy állitja
szembe az iró, hogy a nyilt vita elkerülhetetlen legyen.
Történelmi nagyságukat, forradalmiságukat Dobai elisme
ri - bár Bem internacionalizmusát egyértelműen kiemeli
azzal, hogy regénye középpontjába állitotta -, de ha
az ellenfeleikre, az osztrákokra gondol, a történelmi
reálpolitikus hangján állapitja meg: "nekik mindig meg
voltak az adekvát embereik a döntő pillanatban. Egy
Haynau," Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Kossuth
és Bem a maga területén nem tett meg mindent a forradal
mi ügy érdekében.
Kossuth szerepe az emigrációban meghatározó ténye
ző, Dobai őt nagy forradalmárnak tartja, Kossuth kezdet
ben arra gondol, - s ezt hangoztatja is -, ha mégegyszer
kedvező fordulattal visszatérhetne, többé nem adná ki
kezéből a sereget. Ez természetesen illúzió, amit a re
gény egyik mondata kitünően bizonyiti: "A szónokra csak
kezdetben van szükség, A tettek retorikája maradandóbb
lett volna a szavakénál," Kossuth a kényszerű törökor
szági száműzetés alatt szinte teljesen tehetetlen, Ő
már nem bizik a közeli visszatérésben, Oelképes az,
ahogy Bem széttárt karral fogadja azt a hirt, hogy
Kossuth és hivei rövidesen Amerikába indulnak, vagyis
olyan távol kerülnek Magyarországtól, hogy ezzel valós
reményüket is'elvesztették.

- 97

Egészen más Bem szerepe ebben a helyzetben* Mint
tapasztalt internacionalista forradalmár tudja, az
ügy érdekében mindent vállalni kell, a végsőkig kell
harcolni. Nem véletlen, hogy ő volt a szabadságharc
alatt az utolsó vezető, aki Kossuthtól függetlenül a néppel összefogva gerillaegységeket szervezett. Vi
lágos után is tevőlegesen lépett fel, újabb háborúra
készült. Nem töri le В. L, okfejtése sem, aki egy újabb
vereség rémével figyelmezteti. A regény második részé
ben felcsillan a nagy lehetőség: az arab felkelés le
verése. Bár ekkor már messze elkerültek a magyar határ
tól, Bemből is Amurát pasa lett, mégis vállalják a nem
éppen kockázat'mentes harcot, Bem azon tűnődött, hogy
békében lehetetlen lenne "ilyen internacionalista
együttműködés". Az újdonsült pasa úgy készül erre a
harcra, mint ahogy annak idején Bécsben és Erdélyben
tette. Meg volt győződve arról, hogy annak a Törökor
szágnak tesz nagy szivességet, amely létével eddig meg
akadályozta, hogy a kelet-európai népeket a nagyhatal
mak végleg felosszák maguk között, Bem mégegyszer, s
mint kiderül, utoljára, bebizonyította tüzérségi tudá
sát, de váratlan halála után az emigráció rövidesen
szétesett. Hiábavalónak bizonyult tehát minden remény
kedés /az angol hadihajók, a tengerszorosok kérdésének
tisztázatlansága/, a külpolitikai helyzet gyökeresen
megváltozott. Az emigráció cselekvésképtelensége talál
kozott a nemzetközi helyzet viszonylagos stabilizáció
jával, Bodilla a regény elején még bizakodó: "Most még
van ösvény Magyarország felé". Mások magyarországi
terrorakciók szervezésével akarnak pánikot kelteni az
osztrákok között. Ez azonban már nem az igazi forradal
mi harc, az illúzió mindenképpen szertefoszlott.
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A fentiekből következik, hogy igazán üdvözitő
lehetőség nem volt 1849-ben* A felvetődő alternatí
vák olyan feladatok elé állították az emigráció ve
zető alakjait, hogy cselekedeteikben egyaránt megta
lálhatók a pozitiv tettek és az emberi gyengeségek*
Kossuth azzal a meggyőződéssel meg^nyugatra,
hogy szót emeljen a magyar ügy érdekében* Bodilla
úgy akar segiteni, hogy a világszabadságért harcol
Amerikában* Úgy érzi, ott van rá a'legnagyobb szük
ség* Bem mindvégig tettközeiben marad, arra számít
va, hogy rövidesen uj konfliktus keletkezik a nagy
hatalmak között, és akkor majd az emigráció vissza
térhet hazájába*
Nem mentesek ezek az elképzelések gyengeségektől
sem* Kossuthot taktikai eszköznek tekintik nyugaton,
saját politikájuk érdekében használják fel népszerűsé
gét* Bodilla harca olyan távol van Magyarországtól,
hogy a két forradalmi ügy nem kapcsolódhat össze* Bem
hiába bizik egy újabb európai konfliktusban,mert a cár
a lengyel események miatt eleve nem számolhat személyé
vel, a Habsburgok pedig nem felejthetik el bécsi és
erdélyi szerepét* A törökök pedig ellenforradalmi cél
lal használták fel szaktudását, Aleppóban, pedig az
arabok oldalán volt az igazság, ezt azonban Bem nem
ismerte fel.
Éppen ez a kettősség - pozitiv és negativ tenden
ciák együttes jelentkezése - a regény legfőbb mondani
valója. Az emigrációban élőknek nincsenek ésszerű lehe
tőségeik, mégis keresik a kibontakozás útját* A hitet
sohasem szabad feladni, ez tartozéka, jellemzője a for
radalmi jellemnek, magatartásnak - mondja Dobai*
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A Negyven prédikátor főhőse, Kocsi Csergő Bálint
kereshetne magának könnyebb^ békésebb életet. Nem ezt
teszi, életét alázatosan alárendeli a nagy nemzeti
feladatoknak, még akkor is, amikor már a nagy lehető
ségek kora lejárt. Nem véletlen, hogy élete alkonyán
aktiv résztvevője a Rákóczi szabadságharcnak. Kocsi
Csergő tényleges életrajzához képest a Moldova által
meghosszabbitott élet az övé, hosszú élete során hol
a hit erejével, hol a vállalt mártiromsággal, hol fegy
verrel a kezében szolgál. Közember, mégis fanatizmusa
a nagyok, a tekintélyesek - Séllyei, Harsányi - fölé
emeli. Élete tele van megpróbáltatásokkal, a szidalma
zás, a kényszermunka, a testi és lelki megtorlás jut
neki osztályrészül, A prédikátorok egyetlen fegyvere
az övé: az erkölcsi tisztesség, az ártalmatlanság. En
nek ellenére döntési lehetőségei vannak: lehetne mártir,
áruló, elbujdoshatna. Ezt mégsem teszi, mert minden
helyetbe'n a közösség ügyét szolgálta, "Kocsi Csergő
nem vezetésre termett' egyéniség, hanem szolgálatra" állapította meg Alexa Károly /Kortárs, 1972,12,/ Meg
szállottan, de mégis a realitás talaján küzd meggyőző
déséért, Ifjú korában minden rábizott feladatot elvég
zett, nem hátrálva meg a legnehezebb mezőgazdasági mun
kától sem, pedig helyzete nem sokban különbözött az ál
latokétól, Amikor Kócsról Debrecenbe kerül, két eszme
vezérli: hazája iránt érzett szeretete, egyháza becsü
lete, Példaképének Martonfalvit tartotta, bár később ki
ábrándult belőle, bóval később Csuzi Cseh CJakab példája
lebeg előtte, aki a szörnyű megpróbáltatások után újra
igét hirdet. Kocsi Csergő úgy gondolja, Pápán rá is nagy
feladatok várnak. Amikor választás előtt áll, személyes
érdekeit nem nézi, nemzete, vallása javát szolgálja1705-ben úgy érzi, megint szükség van rá, botjára támasz
kodva jelentkezik Bottyán Dános tábornoknál, 1711-ben, a
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bukás évében, amikor már nagyon megcsappant a remény
kedők tabora, puskával támad a "rohamozó lovasokra,"
Azapró, mindennapi tettek és a forradalmi szabadságharc közepette azt kell tapasztalnia, hogy volt osz
tályostársai/ prédikátortársai egyre inkább eltávolod
tak az ig'az ügytől, "Prédikátorai és tanitói házakat
vettek, barmokat neveltek," Számára teljesen elfogad
hatatlan ez az életforma, hiszen akkor sem'hátrált meg
amikor "Kellió nem játszott a szóval: felhozta nekünk
a poklot a föld szinére".
Darvas Hunyadija olyan korban élt, amikor a po
litikai okokat és érdekeket nehéz felismerni, amikor
a tisztánlátáshoz komoly türelem és elégséges idő szük
séges, !a főhős - bár nem ismeri ki magát a hatalmi
harcokban - kész az áldozatokra, mert "az ides ország
érdeke" számára mindennél fontosabb, Zsigmond a maga
hatalmi érdekeit tartja szem előtt: "Az igazság e föl
dön mindig ott áll a hatalom előtt'" - mondja Húsz
Jánosnak, Fel sem merül benne a néppel való összefogás
lehetősége, pedig a török elleni harc egyedüli sikeres
záloga lehetne ez a nemzeti összefogás, "Fölfelé szövetkezz!"
érvel Hunyadi előtt Vitéz János, s ezt az
elvet vallja a drámában Szilágyi Mihály is, A szemben
álló felek a titelrévi országgyűlésen ütköznek össze.
Hunyadi az országos érdekeket, a nép szolgálatát képvi
seli ezen a gyűlésen, igy szembekerül az önös érdekeket
képviselő nemesekkel, különösen Újlakival, Cilii az or
szággyűlés berekesztését akarjá, azonban Hunyadi ellen
érvei nagyon meggyőzőek: "Hohó! Csak úgy ? Anélkül,
hogy határoznánk?" Hunyadi sokáig bizik a kompromiszszumok eredményességében, ennek azonban az az ára, hogy
az "alul lévők" között egyre nő a bizalmatlanság, a tü
relmetlenség, Balázs őszintén keresi a szövetséget
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Hunyadival, ezért a főhős egyezkedési kisérletei zavart
okoznak az ő táborában. Hunyadi mindenkor képes a nem
zeti érdekek szolgálatára, A dráma elején mondja: "VAlami nagy dolgot cselekedni! Az Деппе jó! Valami nagy
dologba hinni!" Talán ő az egyetlen biztos pont az or
szágban, Zsigmond, Albert és Ulászló halála után nem
marad más számottevő erő Magyarországon, aki a nemzeti
érdekeket képviselhetné. Hunyadi mindvégig tisztában
van ezzel a "küldetésével", Delleme a darab során fej
lődik - különösen igy van ez a Törökverőben -"a nagyratörő népfi, a népmozgalmat elutasító oligarchia fo
kozatosan válik államférfivá, aki megérti, a nép nél
kül nem lehet teljesíteni a nemzet érdekét, hiszen az
ország - maga a nép" - állapította meg a dráma főhősé
ről Koltai Tamás, /Népszabadság, I973,julius 13,/ Az a
hadvezér áll a seregek éléire, akit nemesi kortársai
*
V
lenéztek alacsony származása miatt. Hunyadi minden gát
ló tényező ellenére szinte ösztönösen felismeri a kor
parancsát: a törökellenes harcok nemzetmegmentő szere
pét, Az egyre felfelé ívelő pálya és a néppel való öszszefogás ellentéte' Nándorfehérvárnál oldódik fel. Hunya
di már korábban is sejtette, "hogy a jobbágyok azért
szimpatizáltak a huszita eszmékkel, mert szembekerültek
uraikkal, A főhős képes felülemelkedni az osztályszem
pontokon, mert az ország megvédése a tét, ezért szövet
kezik az "alul lévőkkel". Az országban nincs nemesi és
jobbágy-érdek, a nemzet érdekében fog fegyvert, Uj cse
lekvési lehetőséget kap és a Kapisztrán által szervezett
népi felkelőkkel megtöri a vár köré vont ostromzárat. A*
megalkuvókat elitéli: "aki áruló, az kétszeresen pogány!"
Ő nem egyéni érdekből harcol, hanem az egész közösség,
az ország érdekében.
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Illyés Testvérek cimü drámájának hősei hasonlóan
a Hunyadi1 alakjaihoz, bonyolult társadalmi korszakban
élnek. Nekik is a nép érdekében kell cselekedniük, A
két központi alak kétféle vérmérséklet, György a tet
tek embere, aki elfogadja a történelem kinálta lehető
ségeket, parasztjaira, fegyverére támaszkodva bizton
ságban érzi magát. Azt hiszi, hogy a parasztfelkelés
sikere egy még eredményesebb török elleni támadás elő
feltétele lesz. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy még a legkritiküsabb helyzetekben se hátráljon meg, Gergely
mondja róla: "Volt, aki Toldi Miklósnak, de volt, aki
második Hunyadinak pöngette ki húrjain," Szenvedélyes
ségét még erősiti az a tudat, hogy a nép nyomorért akar
segiteni. Döntéseit, tetteit legtöbbször érzelmi moti
vációk irányitják. Meg van győződve arról, hogy van
cselekvési lehetősége, legyőzheti az urakat, majd ké
sőbb diadalra viheti seregét a török ellen: "Százezre
ket koncolnak fel, ha nem tesszük meg, amit várnak tő
lünk," Illyés a 70-es évek elején azonban nem tartja
meggyőzőnek csak ezt a forradalmi áldozatvállalást,
Gergely alakjában egy olyan hőst állit György mellé,
aki már a következményekkel is jobbén számol, Intellektuel személyiség, aki érzi a harc szükségességét, de
látja a túlerőt, a forradalmi sereg gyengeségeit, a
szükreszabott cselekvési köröket, Györgyöt félti az
egyéni dicsőségvágytól, óva inti az értelmetlen ter
rorból, Az ország "minden megyéjének megvan a maga
Báthoryja!" Ez különös hangsúlyt kap a befejezésben:
"mert aki még a győzelem után is öl, az esik csak iga
zán csapdába," Gergely mintha az utókor fejével gondol
kodna - ez bénitólag hat rá -, pedig ő is ért a kard
forgatáshoz, Eleinte nem tudatos forradalmár, meditáló,
fontolgató, a tettekről legszivesebben lemondana. Ki
csit hasonlit a hamleti töprengőkhöz, Oulinka szörnyű
*

t

'
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meggyalázása vezeti el őt is a forradalom teljes vál
lalásáig, A börtönben világosodik meg előtte, hogy
életének célja, értelme bátyjának, Györgynek a szol
gálata volt. Az események megdöbbentő erővel igazol
ják, hogy a lehetőségek közül a forradalmi tettet kell
választanunk, A dráma befejező mondatai bizonyitják,
amitől Gergely tartott - a "gáncsvetés" térdre kénysze
ríti' őket -, mégsem tehetnek mást, a feladatokat vál
lalniuk kellett a lentiek,az elnyomottak érdekében, a
maguk erejére támaszkodva, hiszen ebben az országban
csak ellenségek vették körül őket, A két testvér vitá
ja nem meddő szóváltás tehát, hanem az irói kompozíció
leglényegesebb eleme, A folytonos szóváltások egymást
alakitó polémiák, amelyek során az áLláspontok fokoza
tosan közelednek egymáshoz, így a befejezés mindenkép
pen motiválttá válik, Gergelyé a felvilágositó, az erő
szakot ellenző, elutasító, Györgyé a határozott fellé
péseket sürgető szerep, alakja azt jelképezi, hogy a
győzelem után nem szabad feleslegesen vért ontani.
Páskándi Kálmán királyában Kálmánnak felelősségteljesen I a nemzet érdekeit figyelembe véve kell dönte
nie, Gól tudja, hogy a két hatalom közül Rómát kell vá
lasztania a császár ellenében. Az ország érdekeit ve
szi1 figyelembe akkor, amikor elkötelezi magát a pápa
ság mellett, ugyanakkor nem akar bábállam uralkodója
lenni, ugyanis erős, központi hatalom megszervezése a
leghőbb vágya. Tudja, hogy csak erős állam s^ámithat
megbizható külpolitikai szövetségesre, ezért is sze
retne országában rendet, biztonságot teremteni. Poli
tikáját az ésszerű lavirozás jellemzi, s erre minden
lehetősége meg is van. Leszámol a régi hagyományok kép
viselőivel, ha kell, saját rokonait is félreállitja,
megvakittatja, ugyanakkor feltételhez köti, majd meg
tiltja a keresztes hadak átvonulását az országon. Arra
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is módot talál, hogy úgy enyhitsen elődje szigorú tör
vényén, hogy az ország belső rendje, biztonsága csorbát ne szenvedjen, Ő is - mint elődje - az országot
akarja épiteni, figyelembe véve hazája szorongató kül
politikai helyzetét, A távlatok és a mindennapok rea
litása jellemzi külpolitikáját. Az első felvonásban
igy vall terveiről': "kiverjük a kereszteseket, és uj
törvényt hozunk
És ezzel a harccal még mindig ke
vesebb időt és vért veszitünk, mintha a Szentföldre
mennénk. És közben végezhetjük itthoni dolgainkat is,"
Kiváló taktikai érzékét bizonyltja, hogy mig a nagyha
talmakkal szemben lavirozásra kényszerül., a környező
népek ellen hadjáratra készül, A tengerre szeretne ki'CV'
jutni, ezzel is le akarja szerelni belpolitikájával
elégedetlenkedő nemességet, Páskándi hőse azonban minden irói szándék ellenére - a saját maga választot
ta politikai ut rabjává válik, A tőle függetlenül ható
körülmények nem sok teret adnak számára, "mindössze
annyit engedhet meg magának, hogy a legyilkoltatás he
lyett csak megvakittatja testvérét és annak fiát, Bélát"-,
/Mészáros Tamás, Magyar Hirlap, 1980, augusztus 10,/
Kálmán a kényszerűségekkel birkózik, a darab végére a
csendes, békés természetű uralkodóból keménykezü király
válik, Oó taktikai érzékkel politizál, hol rideg, hol
számitó, hol a testvéri szeretet, a humánum képviselő
je.
• 0 Ф

Kálmán ellenfele Álmos, Ő rövid távra gondol, ami
kor a régi pogány hagyományok mellett áll ki, A drámá
ban nincs sok cselekvési lehetősége, eredménytelen
szópárbajt folytat a királlyal, s csak annak humánus
döntése, kegyelme ad módot számára, hogy fegyverrel
\
próbálja meg a királyi hatalmat megdönteni. Tervei,
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cselekedetei eleve kudarcra vannak Ítélve, hiszen nem
rendelkezik kellő tömegbázissal, fegyveres erővel.
Kiélezett történelmi helyzetet választott ki hasonlóan a fentiekhez - Szabó Magda Az a szép fényes
.'S
1
\
nap cimü drámájában, A társadalmi korszakváltás bonyolult kérdései foglalkozatják az irót, amelyet müvében
három nemzedék ellentétének rajzában bontakoztat ki.
Mindannyian, a nép fennmaradását tekintik legfőbb fela
datuknak, Mivel a megoldás módozatában nézetük telje
sen eltér egymástól, szükségszerű a szembefordulásuk.
Gyulát már korábban félreállitották, a keresztelési
szertartáson sem kap nagyobb szerepet, pedig ő komo
lyan venné feladatát /megöli Böngét, akivel valamikor
együtt kalandoztak/^, A régi időket sirja vissza, Er
délybe vágyik, érzi, az udvarban nincs rá szükség,
Géza az események irányitója, aki világosan lát a szö
vevényes politikai helyzetben. Tudja, hogy a pápai ha
talmat el kell fogadnia, ugyanakkor Bizánc felé sem
•1
égetheti fel a hidat, a németekkel kapcsolatos poli
tikájára’a békülékenység a jellemző. Sikerül elérnie,
hogy a Kárpát-medencében letelepedő magyarság nem jut
a korábban itt élt népek sorsára. Célja - a későbbi
visszavágás reményében - mindenképpen az időnyerés,
amelyre kedvező lehetőségei vannak,1Fia, Vajk komolyan
veszi azt, amit Géza csak taktikai meggondolásból fo
gad el. Az ő álma egy erős nemzet, tervét azonban bé
kés utón szeretné megvalósítani, "Én házakat és vára
kat tervezek a népnek, amely végre megpihent Ф • * Semmi
uj kalandozást. Ha megtámadnak, védekezem. Ha nem, hát
jó barátságban élek mindenkivel," Feltétlen hisz az uj
eszmében, a kereszténységben, szemben Gézával, aki
elé*g erősnek érzi magát ahhoz, hogy a régi vallásnak
hódoljon,
*
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Nagyon jellemző, hogy még ilyen időben egymástól
nagyon távol álló müvekben is ugyanaz az alapproblema
tika ragadja meg az irót* A Gáli I* által bemutatott
lehetőségek jól tükrözik a forradalmi és az azt köve
tő "békés" korszak eltérő politikai, erkölcsi következ
ményeit* A kiélezett osztályharc korszakában a politi
kai erőszak szinte törvényszerűen áldozatokat szed, a
konszolidáció korában azonban a terrornak, különösen
az öncélú terrornak semmilyen körülmények között sincs
helye* A helyes politikai gyakorlat legfőbb követelmé
nye: az adottságokhoz alkalmazkodó eszközök felelősségteljes megválasztása*
Nagy társadalmi vonulatok szemtanúi vagyunk a
Ménesgazdában, de ebben a regényben a főhős nem neves
történelmi személyiség, hanem "csupán" hétköznapi em
ber* Az ő helyzetéből következik, hogy távolabb áll
az igazi döntési központoktól* A regényben ábrázolt
történelmi korszak lényegéből a békés, épitő munka kö
vetkezne, helyette az éleződő osztályharc elkerülhető
konfliktusokat eredményez* Az erőszak tehát mindenkép
pen felesleges, káros. A mü hőse, Busó J* dolgozni
akar, meg akarja mutatni, hogy meg tud felelni a rábizott feladatnak, még akkor is, ha szakértelem és kellő
emberismeret hiján szinte a lehetetlenre vállalkozik*
Számára a munka kötelesség, meg van róla győződve, hogy
mást, jobbat kell csinálni az országban* Találóan mond
ja': "becsülöm azt, aki érti a munkáját, aki berak a
spájzba, nemcsak kiszed belőle*" A regény kezdetén is
virágot ültet, hogy tétlenségét elűzze, igaz ezek a vi
rágok mind elhervadnak* Hamarosan rájön arra, hogy a
telep fellendítése sokkal fontosabb, mint a felettesei
től kapott megfigyelői, leleplezői szerepkör* ösztönö
sen megérzi, hogy a hasznos munka a legfontosabb: minde'nnap ingázik a telep és a falu között, tanácsor kér,
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családi harmóniára vágyik* A lótenyésztéshez nem ért,
de 'kamatoztatni szeretné a tisztek tudását, szakér
telmét, akiket forradalmi meggyőződése, a család 19es múltja miatt is megvet, mégis vezetni szeretné
őket, hasznos munkát végezve a telepen. Minden igye
kezete ellenére elbukik, s bukásában az a tragikus,
hogy ő is és a tisztek is áldozattá válnak, igy a mé
nes, vágyig a társadalmi érték, melyet mindkét fél
meg akart menteni, elpusztul. Busó J, a mindennapok
területén, a munkában akar helytállni, a körülmények
azonban elkerülhetetlenül tragédiát eredményeznek.
Gáli I, regényében a másik lehetőség Busó Mátyás
alkalmazkodni igyekvő, a két szélsőség között taktiká
zó meggyőződéses kommunistáé,Ő tapasztalatai alapján
tudja, semmit sem lehet csinálni, most hallgatni kell,
Máté alakjában az elveihez hü igazi forradalmi vezetőt
ismerjük meg, akit a szektás hatalom eltávolit a veze
tésből,
'
Busó 0, számára egyik lehetőség sem járható, mert
testvére aggályait nem érti, illetve nem akarja elfo
gadni, Máté emberi példája pedig inkább a jövőt körvo
nalazza, A regény világának összekuszált köreiből a
karrierista Schobert alakja válik ki mint negativ er
kölcsi cselekvési fórma.
A Hatalom nélkül főhősét, Czobor Lukácsot szin
tén állandó aktivitásban, cselekvésben látjuk. Harcolt
a németek ellen, mint járási párttitkár szervezi az uj
életet Gémesen, segit a háborús aknák felszedésében,
megtorolja a jogtalanságot a svábok kitelepítésekor,,
Bátorsága, jó helyzetfelismerése találkozik a forra
dalmi átalakulás lendületével. Felelősségérzettel, bát\
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ran szembeszáll a bürokratikus ügyintézéssel, az ál
demokratikus, felülről jövő kezdeményezésekkel. Vál
lalja a kétes kimenetelű feladatokat is: a zománc
gyár beindítása kockázattal jár, szándéka ellenére
súlyos helyzetbe kerül. Nem utasításokra vár, nem mér
legeli a szabályokat az állomáson a svábok kitelepíté
sekor, csakhogy az igazság kiderítése legtöbbször ko
moly buktatókkal jár környezetében. Le kell küzdenie
a családi múlttal járó ellenállást, tehát állandóan
tettekkel bizonyítani forradalmiságát, s eközben mil
lió akadályt gördítenek eléje, A rendszer ellenségei
megverik, feletteseitől pártfegyelmit kap. Mégis, "ná
la nem vált külön a politika és a napi cselekvés, hi
szen helyes érzékkel nyúlt a pártpolitikához is",
/Seres CJózsef, Napjaink, 1980,1,/ Oószándéku cseleke
deteit mégis beárnyékolja gyakori hevessége, meggon
dolatlansága, vakmerősége, vagánysága, önfejűsége,
"Czobor mindvégig rokonszenves alakja mögött felsej
lik a napjainkra megizmosodott árnyék: a kurucos vir
tus meddig ősi tartás és mikortól betyárság? /Berkes
Erzsébet, Élet és Irodalom, 1979, junius 9,/
Tóth B, regényének világa nagyobb korszakot ölel
fel, mint Dobozy Hatalom nélkül cimü regénye, mégis
sok rokon vonással találkozunk a két alkotásban, A
Gyaluvonások hősei is munkájukat szerető emberek.
Olyan korban születtek, amikor a tevékenységnek szé
les lehetőségei voltak, A 40-es évek második fele, az
50-es évek első évei a "fényes^ szelek" nemzedékének
megadták azt a lehetőséget, hogy képességeiknek, tudá
suknak megfelelően dolgozhassanak, A főhős - maga az
iró - egy élet forma«váltás korát éli, buktatókkal, aka
dályokkal teli utón halad, hajtja azonban őt a fiatal
ság tüze, a forradalmi lelkesedés, a tenniakarás.
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Szinte naturalista módon tárul elénk a korszak minden
állomása. Az asztalos fiúból egyetemista lesz, aki a
NÉKOSZ kollégiumban "nemes célokért fut", és megvan
győződve arról, hogy az egyetem éppoly "meghóditható",
mint az asztalosmühelyben a rönkfa. Társaival tudato
san készül a vállalt feladatokra: "örökölhetsz száz
ezer szép tulajdonságot, készséget, ha nem élsz vele,
talán nem is tudsz róla Ф # • Rébuszolásra nincs idő.
Itt a cselekvés ideje". A főhős tanulmányai elvégzése
után az egyetemen tanit, majd könyvtárigazgató lesz.
Útja csak első pillanatra tűnik ilyen egyenesvonalunak.
Már a szocialista átalakulás kezdeti éveiben tapasztal
nia kell, hogy a belső átalakulás súlyos buktatók árán
megy végbe. Szülőfalujában látja a felgyülemlő bajokat,
az elkövetett igazságtalanságokat, A koncepciós perek
időszaka, a Rákosi körül kialakult személyi kultusz
súlyos nehézségeket állit a forradalmi hittel tanulók,
dolgozók J^elé. A lehetőségek szinte az egyik pillanat
ról a másikra beszűkülnek, a felülről jövő, kárt okozó
parancsok dacot, rossz közérzetet szülnek a főhős tágabb és szükebb környezetében, A mozgástér beszűkülése
nem éri váratlanul az olvasót, hiszen a hagyományoktól
eltérő elbeszélésmód ennek előkészítésére kiválóan al
kalmas, A valódi cselekvési lehetőségek hiánya keserű
séget vált ki a főhősből: "Tavalyelőtt még tömegesen
hittük, hogy a boldogulásért megyünk". Az irót pedig
arra predesztinálja, hogy jelentőségükben másodlagos
nak számitó, epizód-jellegü történeteket mondjon el,
A cselekmény menete is lelassul, ráérősebbé válik, amit
a központi alak keserű kifakadása is bizonyit: "Úgy
tűnt, egész életünk csupa várakozásból áll * # •
♦

ha nem is hozzák vissza a
A konszolidáció évei
régi forradalmi időszak romantikáját - uj lehetőséget
kinálnak, A kollektivizálás szervezési feladatai, a
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könyvtári munka apró örömei, a családi élet harmóniá
ja az 1945-től számitott korszak szerves része Tóth
Bélánál: "A tizenöt éves ültetvény termésre fordult",
A regény optimista befejezése is az elmondottakból
következik, A lefékeződött cselekvések nem jelentik
a passzivitást, újra az ifjúkor világa idéződik fel
a hős gondolataiban: "Verekszünk naponta, Oó remény
ségeim támadnak. Ha fülön kapom apámtól örökölt nagy
gyalulamat, őseim világegyengető szerszámát, egyenes
be hozom vele mindazt, ami görbe, kajsza
", Az embéri optimizmusnak, épitő munkának ez az uj korszaka
napjaink forradalmisága - vallja Tóth Béla,
# • ♦

A forradalom utáni korszakban a Legendárium sze
replői nagy tetteket nem hajtanak végre. Az ükapa ta
lálmánya nem kivitelezhető, az ükanya férje kicsapon
gásait akarja leleplezni, Vera túlzott radikalizmusa
egy katona értelmetlen szökését eredményezi, Mari a
házasságtörésben éli ki magát, a kocsmába járó apa köl
csönökért lohol, Irén csak családjának él, /Berkes
Erzsébet / Élet és Irodalom, 1978,24,/ a fentiek elle
nére úgy látja, hogy minden időszaknak értelmet ad,
vagy adhat a történelmi perspektiva, bárha az utólag
derül is ki, Bereményi valóban nem egy forradalmi kor
szak világát mutatja be, hanem a revoluciót követő hét
köznapokat, nem a hősi életlehetőséget, hanem a minden
napok történelmileg meghatározott életét.
Bárán □, szenvedélyes multidézése, "apa-keresése"
hasonlit a Legendáriumban vizsgált családtörténet hét
köznapjainak feltárásához, A főhős szinte minden meg
próbáltatást vállal, a szegénységet, a megterhelő fi
zikai munkát, a belső gyötrelmeket. Mániákus buzgalma,
szorgalma csak egy cél felé vezeti, felhagy minden más
ot keresi, amikor a legtevékenységgel. Azt a pill
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jobban tud emlékezni a múltban történtekre* Kutatása
részeredményekkel jár, rátalál néhány rokonára, nagynénjével együtt emlékezik a múlt apró dolgaira,
Rasszijszkban megértő, hasonló sorsú emberekre lel.
Lassacskán helyreáll belső egyensúlya, a céltudatos
kutatás életének értelmet ad: jól bizonyltja ezt a
Sempruntól választott mottó is. Apja halálának körül
ményeiről nem tud meg semmi bizonyosat, de a kutatás
során megismeri családját, a birtokába került dokumen
tumok számára az igazi örökséget jelentik. így válik
igazán felnőtté, miután rájön arra, hogy nincs semmi
megfejthetetlen titok az apja körül.
Bárán mindennapi tettei tipikus, emberi megnyilat
kozások, olyan ember ő, "akit a személyiség kialakulat
lanságának félelme és a személyiség teljességének igé
nye inditott útnak. Átéli vívódásainkat, csalódásain
kat, tehetetlenségünket, lefojtott és kitörő vágyain
kat. Vizsgálja önmagát, hogy lejárathassa azt, ami ha
mis" - irja tanulmányában Bacsó Márton. /Életünk, 1979.4./
Balázs regényeinek hősei egyszerű emberek, akik er
kölcsi tisztaságukat mindvégig megőrzik. Bárhova kerül
nek is, helytállnak, hétköznapi célok irányítják életü
ket, nem törnek magasságokba, pedig korukban világot
alakitó események zajlanak, Fábián Bálint amikor döntés
re kényszerül, hagyja magát sodortatni az árral, bár él
benne az igazságérzet. Nem lázadó hős, nem forradalmár,
az eseményekben csak kényszerűségből vesz részt. Nem vá
gyik háborús kitüntetésre, apróbb, hétköznapi dolgok mo
tiválják cselekedeteit: haza szeretne menni családjához,
A háborúban olyan helyzetbe kerül, vagy ő gyilkol, vagy
őt gyilkolják meg.' Felettesei leitatják őket, hazafias
érzelmeikkel visszaélnek, kihasználják bátorságukat.

112

A fronton szerzett élmények elkísérik az öngyilkossá
gig, Fábián Bálint azért védi meg a bárót az ősziró
zsás forradalom idején, mert irtózik mindenféle öldök
léstől, az ellenforradalom megtorlása közepette pedig
Lakatos Ignác életét menti meg hasonló okok miatt. El
itéli a fehérterror kegyetlenkedéseit, de amit tehet,
igen kevés, otthagyja a parádéskocsisságot, Fábián ér
zi Lakatos Ignác, Bállá Károly igazságát is, de nem
tudja vállalni az ő útkeresésüket. Abban a zárt világ
ban szeretne maradni, amelyben a háború előtt élt, er
re azonban már nincs lehetősége. Mivel változtatni sor
sán nem tud, egyre sűrűsödő családi tragédiái képtelen
igazságkeresés felé hajtják. Egyre inkább érzi tehetet
lenségét, ez növeli bűntudatát,"Tudatában a dolgok tra
gikuma csak tragikus kifejletükben világosodik meg - s
lesz az ő tragédiája ez a megvilágosodás" - irja
Körmendy Zsuzsa tanulmányában /Mozgó Világ, 1976,4,/
Fábián menekülni szeretne, az Istennel való talál
kozást sürgeti. Bállá Károly már hiába figyelmezteti:
"Igazságot csak itt találsz az emberek között!" Miután
megtudja felesége tragédiáját, végképp összeomlik, öngyilkossága önbiráskodás, olyan ember dobja el magától
az életet, akit már eleve leszoktattak a lázadásról, az
önálló véleménymondásról, a szabad döntések lehetőségé
ről.
Az ártatlan hőse, Batár Dános sofőr. Nem látja ér
telmét a lengyelországi vállalkozásnak. Életben akar
maradni, haza szeretne kerülni. Kiváltságosabb helyzet
ben van mint társai, mint gépkocsivezető látja a tisz
tek tétovázását.
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Batár egyik jellemző tulajdonsága a hallgatás,
még akkor sem beszél, amikor nagy szükség lenne rá a
szökéskor. Batár sorsa összefonódik az ezredével. Az
ezred bizonytalansága egyre végzetesebb lesz, igy
sodródik az ő élete egyre inkább a végveszélybe, A
tisztek nagyobb része barátkozik a lengyel partizá
nokkal, de mégis köti őket a németek szövetsége. Dói
fejezi ki a regényben Gábori Dénes ezt a feloldhatat
lan dilemmát: "ha átállnánk a lengyelekhez, ugyanis
csak ezt tudom elképzelni, lehet, hogy még saját fajtájabelivel is kellene harcolni".
A tisztek tétovázása lehetőséget ad Majthényinak
és szűk csoportjának arra, hogy megakadályozzon min
den olyan kísérletet, amely a német érdekeket sértené.
A tétovázó szereplők sorsa ezért végzetessé válik,
Tomcsányi százados felismerte az ezred igazi érdekeit,
tenni azonban ő sem tud semmit, legfeljebb elnézi, hogy
tárgyalások kezdődtek a lengyel partizánokkal. "Még a
legradikálisabb tiszteknek sem jut eszébe, hogy átáll
janak a szovjet csapatokhoz, vagy megadhatnák magukat.
Ehhez a felismeréshez Batár Dános jut el akkor, amikor
már szinte kényszeritik erre a körülmények. S épp ek
kor kell értelmetlenül elpusztulnia." /Vasjly Géza,
Forrás, 1978, 4,/ Batár Dános döntése előtt - át akar
állni a lengyelekhez - külső jelektől várja a paran
csot. Ez a parancs későn érkezik, s azok lövik le, akik
segitségére számitott. Azért halt meg, mert engedelmes
volt, s csak tiszta erkölcsével harcolt a háború ellen.
A Magyarok hőseit viszont mindvégig az élteti, hogy
vállalkozásuk sikeres, kemény, becsületes munkával tisz
tes jövedelemhez juthatnak. A másik oldalon természete
sen ott van az is, hogy helytállásuk hiábavaló volt.
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Könnyen irányíthatók, a hazautazás lehetősége /szem
ben a foglyokkal/, a ház, a bicikli megszerzése hajt
ja őket a munkában. Viselkedésük humánus, sajnálják
német gazdájukat fia elvesztése miatt, az éhező len
gyeleknek, franciáknak élelmet adnak. Emberi módon
akarnak élni, ezért másokkal szemben is humánusak.
A tiz rövid fejezetre osztott regényben a kinti
tartózkodás alatt nincsenek nagy összecsapások, hősi
küzdelmek. Hétköznapok vannak, amelyek helytállást,
erkölcsi választásokat követelnek, "A Magyarok törté
nete azonban Fábián András öntudatra ébredésének tör
ténete is. Végül eljut a tagadásig, ő az, aki otthon
igazságot szolgáltat Kis Daninak az amerikás Kis Dóskával szemben, ő harcolja ki a tisztességes temetést
is" - irja a lényeg másik oldalát kiemelve Márkus Béla
/Tiszatáj, 1976,4,/ A munkában tanúsított helytállásuk
alapján nincsenek teljesen kiszolgáltatva. Ahogy foko
zatosan öntudatra ébrednek, döntenek a hazatérés mel
lett, Sajátos helyzetük miatt csak kis dolgokban hatá
rozhatnak, a háború okozta fenyegetés elől ők is kép
telenek elmenekülni. Hazatérésük után a férfiakra behí
vóparancs vár - sorsuk ezzel beteljesedett.
A Tartozó élet főszereplője, Kelemen Kristóf is a
feladatvállalás kezdetén még bizhat a sikerben, A tel
jesítendő feladat nehézsége abban van, hogy eszméit nem
tagadhatja meg. Kelemen ebben a fonák helyzetben této
vázik, igy példamutató hőssé nem válhat. Alkata szerint
nem alkalmas nagy feladatok végrehajtására, bár vonzó
dik a nagy történelmi személyiségekhez. Jelentéktelen
nek tűnő cselekvéseiben a nemzetért való aggódás feszül,
a nálánál hatalmasabb erők mégis megfosztják lehetősé
geitől, Ezredese halála után magánéletében is súlyos
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gondok gyötrik, Teleki öngyilkossága pedig rádöbbenti
arra, hogy másképpen kellene élnie és cselekednie. A
változtatásra azonban képtelen, osztályelőitéleteitől
nem tud megszabadulni. A megbizatás leállitása után
erkölcsileg is elbukik - agyonlövi anyját és a sváb
cselédlányt. Ezután magányosan kutat a németek után,
majd a fronton egy szabotázs miatt kivégzik. Halála
előtt tudatosul benne az értelmes élet lehetősége.
Az elmondottakból szervesen következik, hogy
Kelemen K. semmit sem tud végigjárni, végigvinni, min
den cselekedete, törekvése megreked a félúton. Nagy
körültekintéssel elinditja a kutatást, mégis kényte
len abbahagyni, a róla készült film is torzó marad,
magánéletében is súlyos, jóvátehetetlen zavarok kelet
keznek. A német megszállás után a rábizott repülőgépek
megsemmisitésére tudatosan készül. Tisztában van azzal,
hogy tettének súlyos következménye lesz, a felelősségrevonás elől nem menekülhet meg. A sors iróniája, hogy
korábbi torzó cselekedetei után most sikerül megakadá
lyozni, hogy a németeké legyen a géppark, ezért az ak
cióért életével fizet.
Kelemen K, felemás kiútkeresése, tétovázása, az
általa választott és kijelölt ut végig nem jVása, sú
lyos erkölcsi botlásai olyan negativ példák, amelyek
azt az irói üzenetet fejezik ki, hogy igy nem lehet
élni. Közvetett módon szólal meg tehát az értelmes élet
iránti igény a Tartozó életben.
A közös bűn cselekménye szintén egy kiélezett tör
ténelmi helyzetben játszódik, A regény szereplői hely
zetüknél fogva jószerével nem azt teszik, mint amit lel
kiismeretük diktálna. A holttest eltüntetésének ötlete
az apáé, a végrehajtás a fiúra vár, aki megszokta, hogy
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az apai parancsot teljesíteni kell. Imre a körülmények
szorításában cselekszik, amikor a hullával "viaskodik",
az öreg Sokorai a tehetetlenség beletörődésével fogad
ja be a szálláskérőket, Zay László mutatott rá: "az
embernek a helyzetét "megváltoztatni annyi esélye sincs,
mint a gyufásdobozba zárt cserebogérnak," /Magyar Nemzet,
1978, március 2,/ Az öreg Sokorai a mindennapok apró
munkájában, a kötelességvállalásban látja életének to
vábbi értelmét; tudja, hogy hasznos munkára mindig
szükség lesz, "A parasztnak minden rendszerben dolgoz
ni kell, mert az emberek minden rendszerben enni akar
nak « ♦ « A többihez semmi közöm," Ebből a megnyilatkozás
ból nagyfokú pesszimista élettapasztalat, helytelen beidegződés árulkodik. Imre már közösségbe vágyna, szeret
ne elkerülni a tanyáról. Nádvágó ajánlatát korábban nem
fogadta el, tétovázását jól bizonyltja, hogy bár szíve
sen menekülne, mégis a két év múlva esedékes katonai
szolgálatra vár, ahelyett, hogy határozottan most dön
tene, Végső elkeseredésében mégis elmenekül, a határ
felé veszi útját, további lehetőségeit nem ismerjük meg,
Galgóczi bizonytalanságban hagyja hőse jövőbeni sorsát.
Látszólag nincs logika az egymást követő esemé
nyekben, Mégis a lélektani ábrázolásnak ez a hiánya
esztétikailag pozitívvá válik a kisregényben, mert azt
fejezi ki, hogy az ilyen rendkívüli helyzetekben egyre
inkább megszaporodnak az értelmetlen, a józan ésszel
követhetetlen cselekedetek. Azért menekül el Imre is,
mert megijed, képtelen tájékozódni a kusza események
között, éppen ezért nem is ismerheti a következményeket
sem.
A szent Imre-indulóban sem a kivégzések, a bomba
támadások, a hJLál leirása a döntő, hanem az, hogy mi
lyen lehetőségei voltak a társadalom kitaszítottjainak.
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hogyan cselekedtek a parancsuralmi helyzetekben, Kőhidai Miklós szenvedő alanya az üldözésnek, ráadásul
magányos, apjáról semmit sem tud, barátijai nincsenek,
anyjától elhidegült, ugyanakkor bizonyos lehetőségei
is vannak, A gettólázadás elszigetelt, politikailag
nem szervezett, egyedüli cél az életmentés, A Koterba
által szervezett akcióban Kőhidai csak közvetitő, kisegitő személy, de igy alkalma van megismerni a kocká
zattal járó felelősséget. Az életmentés nem sikerült,
ő azonban túléli a háborút. Természetesen nem mindenki
képes olyan aktivitást kifejteni, mint a lengyel
Koterba, vagy a fiatal Kőhidai, A közöny, a gyávaság,
az egymás elleni acsarkodás éppúgy jellemző, mint a
fentiekben vázolt életmentő akció, Moldova regényének
története - minden reménytelennek, kilátástalannak tű
nő helyzet ellenére - az élniakarásról, a kis tettek
jövőt előkészitő szerepéről szól. Az olvasó mindenkép
pen érzi, sőt tudja, hogy Kőhidainak lesz ereje - az
átélt szörnyűségek ellenére is - az értelmes élethez,
A háborúban, a zsidóüldözés során nemcsak erkölcstelen
séget tapasztalt, hanem nagyszerű humánus tetteket is.
Az ünnepeltben Petőfi ugyan világosan látja a kö
rülötte zajló események lényegét, mégsem nyilnak számá
ra nagy lehetőségek. Apró dolgokat tehet: leadhatja
cikkét az Életképeknek, határozottan visszautasitja,
hogy beszédének szövegét előre ellenőrzik, a kudarc
után is van ereje megirni a Kiskunságot, Számára a nép
"szent 4 4 4 mert gyönge, mint az asszony és a gyermek!",
A csalódások után is vallja: "semmi olyan nem történt,
ami után bármi felfogásomat revidiálnom kellene", A da
rab cselekménye során Petőfi ugyan elszigetelődik /erről
ő maga is beszél/, mégis a helytállni akarás a leglénye
gesebb irói mondanivaló, A főhős jelleméből, alkatából
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is következik, hogy amit lehet, azt mindenképpen meg
csinálja, Az természetesen más kérdés, hogy lehetősé
gei az adott helyzetben behatárolják cselekvési köre
it, Ő ennek ellenére semmilyen körülmények között sem
adja fel, A dráma többi szereplője csak Petőfi árnyé
kában él. Bankos Károly alig tehet többet, mint vál
lalja a közvetitő szerepet /eredménytelenül/ és Pető
fit csilitja, Dókai is halvány szerepet kapott, bár
kétségtelen, Petőfivel folytatott vitája jelentős.
A közös bűn hősei bár nehezen tudják felmérni
helyzetüket, mégis van módjuk arra, hogy a maguk mód
ján kövessék a körülöttük zajló eseményeket, A Toron,
1867^ szereplőinek még ilyen cselekvésekre sincs lehe
tőségük, néma csend veszi körül őket, A forradalmat
túlélők önigazolásukkal, önvádukkal, védekezéseikkel
próbálják szembesíteni magukat az igazsággal, mindent
azonban csak 48-hoz tudnak viszonyítani. Dókái mondja
a kisregényben Petőfit megidézve: "Élni kellett mindená ron
Mire meghaltál, csak helyzetek maradtak, és
nekünk ezen kellett átmentenünk magunkat : csakis ma
gunkat : Dehogy a lelket!"
Hiába emlegetik Petőfi hagyatékát, mert mindannyi
an távol állnak már a forradalomtól, szinte kétségbe
vonva 1848^ korszakalkotó jelentőségét. Mégis, mire
nyilik lehetőségük? Gyulai akadémiai állásról ábrándo
zik, és a rozsnyói gyászbeszédét szerette volna vala
melyik lapban megjelentetni, Bérczy a lóversenyekben
talál menedéket, "Fiaim csak lóversenyezzetek!" - mond
ja távozóban ironizálva Tompa ismert költeményének
refrénjét. Dókai a látszatellenzékiek táborába sodródik,
politikai meggyőződés hiján azonban csak irói karrierjét
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egyengeti, Andrássy Gy, és Deák F, a leendő kiegyezés
előkészítői, Tompáék, Dókaiék kivül rekedtek a törté
nelmen, 1867-ben már a Tizek Társaságának életben ma
radt tagjai nem határozhatják meg a magyar politikát.
Nagy A, a negativ tendenciák kiemelése, hangozta
tása ellenére is olyan szembesítést ad történelmünk
ismert korszakáról, amely kiválóan alkalmas arra, hogy
bemutassa, hogy a megváltozott uj helyzetben a nosz
talgia, a múltra történő állandó hivatkozás éppúgy káros,
mint a mindenbe való beletörődés. Az uj szituációkban
is nélkülözhetetlen a 111forradalmi
hit és magatartás, de
^ «
természetesen másf éléí\: arnyaltabbat, talán sokszor
szürkébbnek tűnőt, de mindenképpen hasznos cselekvést.
Ennek hiánya: a hit feladása a halotti toron természet
szerűleg vezet a részegeskedésbe, a mámor öncélú hajszo
lásába, Ez nemcsak 1867-ben nem járható ut, de napjaink
ban sem lehet követendő.
Nagy A, regényének alaphelyzete sokban hasonlit
A japán szalonhoz, A dráma magyar tisztjei sem képesek
felismerni, hogy már nem ők irányitják az ország sor
sát, mégis tovább játsszák a nemzetmentés komédiáját.
Komolyan veszik rangjukat, elavult eszméiket, szinte
eszelősen hivei az ekkor már fogoly Horthy Miklósnak,
A kártyajátékban a mindent ütő adut, a skizt keresik,
döntéseik közben felelősséget éreznek: "Mi képviseljük
állami létünk jogfolytonosságát" - mondja Faraghó, Nem
veszik észre, hogy illúzióban élnek. Vég nélküli vitá
ik ambicióikról tanúskodnak, külön-külön akarnak lépé
seket irenni a fegyverszüneti tárgyalások sikeréért, s
közben Horthy névnapjának megünneplését tartják a leg
fontosabb teendőjüknek. Doggal mondja róluk Benkő Ernő
emigráns kommunista politikus: "Fantaszták maguk, min
dig is ilyenek voltak,"
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A tisztek közül Faraghó - illúziói ellenére - a
reálpolitikus, belátva reménytelen helyzetét, hazaté
rése után juhtenyésztéssel kiván foglalkozni, igaz,
ezt 500 holdon tervezi* Vörös CJÁnos tele van ambíciók
kal, a honvédelmi tárca jogos tulajdonosának is képze
li magát, Dálnoky Miklós a kivárás álláspontjára he
lyezkedik, s a darab végén ő lesz a miniszterelnök,
mit sem sejtve arról, hogy mégis tárgyalni kell majd
nekik Rákosival és a hazai kommunistákkal* Tehettek
volna mást, cselekedhettek volna másképpen? Erre a
kérdésre nem ad egyértelmű választ Simonffy, az olva
sóra bizva az értékítélet levonását*
Spiró Kőszegők cimü drámájában a sajátos történel
mi helyzet groteszk emberi megnyilatkozásokat eredmé
nyez* Gurisics áltevékenységben, gombócdobálásban éli
ki magát, a harc mint egyéni, öncélú cselekvés jelent
kezik, "sokszor csak az egyén által óhajtott cselekede
tek nagyulnak fel iszonyatossá*" /Kovács István, Tiszatáj, 1977*11*/ Gyilkosságok, öngyilkosságok, kegyetlen
ségek /Gurisics és Ahmed kivétel/ jellemzik a szereplők
tetteit* Végveszélyben városállamot alapítanak /Kőszeg
ország/, ez az értelmetlen játék sem mentheti meg a ha
láltól Kőszeg védőit.
Gurisics és Ahmed illúzióktól áthatva szeretné még
a barbár gyilkosokat is megmenteni* A kőszegi várvédők
levágott fejei a harmadik felvonás végén azonban jelkép
рек, hiszen a hamis illúziók táplálta küzdelem csakis
eredménytelen lehet* Egyedül a Diák teljesítheti fela
datát, hü irója lesz a krónikának és a végveszély ide
jén is tettekre buzdit*
Spiró Kerengője is erősen szimbolikus értelmű, A
regényben hasznos cselekvésre szinte egyáltalán nincs
lehetőség* Az álcselekvésre kárhoztatott kisvárosi la
kosság két kávéház között választhat, karrierista módon
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alkalmazkodhat a Porházy-féle szervezethez, mint ahogy
azt Virágh Miki tette* Az értelmes Sidó Zoli erkölcsi
meggyőződése miatt sem vállalhatja a hatalom kiszolgá
lását, Az általa képviselt ut teljes tagadása minden
nek, Ez az önpusztitó életfilozófia jelképpé válik a
regényben, amelyet jól szemléltet az ablak nélküli szo
ba* mozgási lehetőségét lehetetlenné tévő megbénulása.
Értelmi fölényével mindent előre lát, ezért bukása méginkább szükségszerű, Adorján András megtalálja annak
az útnak a kezdetét, amelyen elindulva egy uj világ
kezdődik* Szűkös mozgástérben él ő is, mégis saját el
határozásából tevékenykedik, Elutasitja az erőszakos
hatalommal való közösséget, saját akarata szerint fo
gadja el Porházy kihivását, vérbajjal fertőződik meg,
s ezután már a Porházy képviselte erőszaknak nincs
ereje fölötte, sőt gyógyithatatlan betegsége a hatalom
birtokosát megingatja. Szinte már lázadóvá válik, rá
mer köszönni Porházyra* Ez ebben a városban korábban
teljesen elképzelhetetlen volt* Áldozatvállalása pozitiv erkölcsi példa lehet, de hogy követőkre talál-e,
arról Spiró könyve nem szól* Mégis az iró Adorján alak
jával jól érzékelteti, hogy a Porházy-gépezetbe porszem
került* Ez is eredmény, többre nincs lehetőség. Szimbo
likus a regény befejezése is: az egész napon át tartó
esőzést havazás váltja fel, mintegy fehérré, reményte
lenné változtatva a tájat*
Ebben a regényben is negativ tendenciák sorozatán
keresztül tárul fel az irói üzenet* Adorjánnak nem si
kerül a hatalmi gépezetet megállitani, működését megvál
toztatni, mégis kisérlete mindenképpen pozitiv* Az a vi
lág, amely megbénítja az egyéni törekvéseket, nem nyújt-
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hat elfogadható életlehetőségeket a kisemberek számá
ra, és a helyette kinált álcselekvéseknek a műben is
megismert sivársága nem lehet senki számára életcél.

A vizsgált korszak irodalmában kiemelt szerepet
kapott az olyan helyzetek kiválasztása, amelyekben
épitő munkára, hasznos tevékenységre van lehetőség,
mégis a tapasztalat, a szakértelem hiánya, a kényszerpályára kerülés sokszor tehetetlenséget, elbizonytala
nodást, bizonyos fokú illuzióvesztést eredményez, A
Ménesgazda, a Hatalom nélkül, a Faustus doktor boldogságos pokoljárása, a Gyaluvonások cselekménye egy for
radalmat követő békés korszak épitőmunkáját mutatja be,
amikor már a nagy tettek lehetőségei megszűnőben van
nak, és éppen ezért a felelősségérzet, a fiatalos len
dület átmentése a legfontosabb forradalmi feladat, A
távlatok elvesztésének, beszűkülésének folyamata tehát
semmiképpen sem jelenti a "békés" beletörődést, a koráb
bi aktivitás feladását, ellenkezőleg, a mindennapok apró
munkáiban vállalt feladat elvégzésének értelmességét bi
zonyltja.
A fentiekben emlitett müvek hősei nem kiemelkedő,
ismert, nagy történelmi személyiségek, A Testvérek Dózsa
fivérei, Páskándi drámájának Kálmán királya és Álmosa,
Az a szép fényes nap Gézája, Gyulája és Vajkja nemzettu
datunk ismert személyiségei, akik a forradalmi cselek
vés különböző lehetőségeit képviselik. Sorsuk azt pél
dázza, hogy még a körülmények szűkös, sokszor kénysze
rítő ereje ellenére is egy nép életben maradhat, ha he
lyes, az adott helyzetben a legcélszerűbb utat választ
ja, A forradalmároknak alkalmazkodniok kell, mindent
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számba kell venniük: a mindenre elszántság és a józan
megfontoltság egymás kiegészítői /Testvérek/, az ész
szerű lavirozás az adott pillanatban helyesebb, mint
a régi hagyományok merev továbbvitelének minden körül
mények közötti megvalósítása, /Kálmán király/ Szabó M,
fent emlitett drámája is egy bonyolult társadalmi kor
szakban vizsgálja a megoldás különböző módozatait,. Az
Íróhoz a Vajk-féle "békés forradalmiság" gondolata áll
a legközelebb, Ő képviseli napjaink forradalmiságának
lényegét.
Több alkotás
a fentiekben már emlitett Testvé
rek is - a forradalom belső megosztottságát tárja fel.
Ez a sajátos helyzet természetszerűleg viszonylagos
cselekvésképtelenséget eredményezhet, /Gyémántper,
Csontmolnárok, Toron, 1867 # 1 Negyven prédikátor, Az
ünnepelt/, A forradalmároknak nemcsak a harcokban kell
kitűnniük, hanem a mindennapok területén is. Kocsi
Csergő - bár igen kevés lehetősége van - életét aláren
deli a nemzet nagy feladatainak. Egyházát, közösségét
szolgálja, az embertelen körülmények között is kitart,
A Csontmolnárok hősei bár különböző alternativákat kép
viseltek - haladót és retrográdot egyaránt -, tájékozód
ni akarnak, a hitüket csalódásaik ellenére sem adják
fel, pedig többségük tisztában van azzal, hogy mások
döntenek helyettük, helyzetük csapdaszerüen kilátástalan.
Ennek ellenére a mü azt sugallja, hogy a lehető legjobb
megoldást folyton keresni kell, ez az igazán forradalmár
hoz való élet, nem pedig a passzív magamegadás. Az ünne
pelt Petőfije azért kerül válságba, mert tiszta forradalmiságát a félrevezetett tömegek nem értik meg: ennek
ellenére nem tántorodik meg, helytáll. Amit szűkös lehe
tőségei * között tehet, azt megteszi, semmilyen körülmények
között sem adja fel a reményt, A Toron, 1867, A nagysze
rű halál hősei a bukott forradalom után helyüket keresve
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önigazolással áltatják magukat - többnyire elvesztik
korábbi illúzióikat -, a volt tábornokok azonban
szenvedélyes vitájuk során mégis vállalják forradalmiságukat, A Tizek Társasága volt tagjainak pedig rá
kell jönniük arra, hogy öncélú "multkeresésük" értel
met len.
Balázs regényeinek világa egy embertelen élet
tükre, a hősök jobbára csak elszenvedhetik kegyetlen
sorsukat, /nem képesek arra, hogy felmérjék saját le
hetőségüket/ mégis van bennük erő ahhoz, hogy megőriz
zék erkölcsi tisztaságukat, Fábián Bálint és András,
Batár János apró helytállásukkal bizonyítják, hogy az
embernek még a legtragikusabb helyzetekben is embernek
kell maradni.
A történelem' erőivel szembeni tehetetlenség /Ki
álts, város!, Nyulak Margit ja/ semmiképpen sem jelen
ti az elvek feladását, Debrecen város vezetőinek sú
lyos áldozatot kell hozniuk fennmaradásuk érdekében,
azonban ezt mindenképpen vállalniuk kell, Margit Spiró
drámájában tehetetlen báb, mégis ragaszkodik hitéhez,
elveihez hü akar maradni a legnehezebb pillanatokban
is.
A családtörténeti kutatás Bereményi, Nádas, Lengyel
regényében csak részsikereket hozhat, mégis az az érzé
sünk, hogy a Legendáriumban nem a távtalanság az irói
mondanivaló, a Cseréptörés hősének kudarcai ellenére
sikerül kisebb és semmiképpen sem lényegtelen eredmé
nyeket elérni.
Az ut végig nem járása súlyos konfliktusok, tra
gédiák forrása lesz a Tartozó életben, a tétovázás, az
illúziókban élés eleve kudarcot eredményez A japán sza
lonban, A végre nem hajtott akciók, a reménytelen kimé-
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netelü események, másrészt a felelősségteljes kuta
tási szándék áll egymással szemben a Parázna szobrok
ban, Dobai, Simonffy és Cseres müveiben kivezető uta
kat keresnek, de reálisan látják, hogy a tétovázó ma
gatartásmód, az ut végig nem járása hozzájárult tragi
kus II, világháborús szerepünkhöz.
A korszak történelmi tematikájú müveinek - a fen
tiekben már érintett - sajátossága, hogy feltűnően sok
a cselekvést, az értelmes munkát akadályozó, sokszor
teljesen megbénitó helyzet bemutatása, A Negyven pré
dikátor, a Csontmolnárok, a Ménesgazda és még jónéhány
alkotás történelmi világa rendkivül szűkre szabta a
hősök mozgásterét, de ők a körülmények szorításában
is erejüket megsokszorozva bizonyítják forradalmiságukat, A futárban a védtelenség a kitörni vágyás erős
szálait is szétszakította, igy Eösi, a főhős csak a
számára kedvezőtlen lehetőségek között választhatott,
A Kőszegőkben, a Kerengőben, a Királyi vadászatban,
részben A japán szalonban és A közös bűnben csak ál
cselekvésekre, értelmetlen tettekre van lehetőség.
Ezekben a müvekben a legfontosabb irói üzenet, hogy
az értelmetlen cselekedetek tragédiákat eredményezhet
nek, éppen ezért ez az életút teljességgel járhatatlan.
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IV. A hősábrázolás jellegzetességei
Az elmúlt évtized történelmi tematikájú müveiben
igen változatos hősábrázolással találkozunk. A leg
szembetűnőbb az a törekvés, hogy valóságos, hus-vér
alakokkal fejezzék ki a mindannyiunkat izgató, a je
len kérdéseire is választ adó összefüggéseket. Erre
vállalkozik sikerrel többek között Darvas, Illyés a
Testvérekben, Száraz, Dobai a Csontmolnárokban, Gáli,
Dobozy. Más müvekben - bár a fentiekben emlitett alap
törekvés dominál
nem sikerült teljességgel megte
remteni az alkotói szándék és a művészi kivitelezés
közötti összhangot. Ezt bizonyitja Szabó Magda Az a
szép fényes napja, Páskándi Kálmán királya, Illyés
Az ünnepeltje, Dobai Tartozó élete, Tóth B, Gyaluvonásokja és még néhány alkotás. Néhány műben családtörténeti, értelmiségi oknyomozásra vállalkoznak az
irók: Bereményi, Nádas, Lengyel P. Az igen változatos
hősábrázolás vizsgálata során találunk példát a kissé
leegyszerűsítő megoldásokra: A futár, Szent Imre-induló, Az ártatlan. A Visegrádi estékben és a Toron,1867ben a deheroizálás a legjellemzőbb múltat vizsgáló és
azt kifejező alakteremtő módszer. A Nyulak Margitjában,
a Királyi vadászatban és még néhány drámában erős modellszerüséget figyelhetünk meg.
E fő tendencia mellett a helytálló, a helytállni
igyekvő hősök gyakorisága legalább olyan általános,
mint a fentekben kiemelt jellemzők. Az előző fejezetek
ben tárgyalt és kiemelt szükreszabott helyzetek ugyan
kevesebb mozgásteret biztosítanak, mégis ezek a közép
pontba állított alakok mindent megtesznek.vagy meg
akarnak tenni a szükebb közösségükért, de hazájukért
is.
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A Hunyadi cimü dráma főhőse közismert történelmi
személyiség. Darvas Hunyadi alakjában csak a leglénye
gesebb csomópontokat emelte ki, ezzel hősének jellem
fejlődését érzékeltette. A dráma szereplőinek többsége1
is egyedien jellemzett, több oldalról megrajzolt figu
ra, mégis Hunyadi János alakja kerül az irói megvilágitás középpontjába* Ő olyan emberszabású hős, aki so
hasem válik jelképpé, felnagyított, sematikus figurá
vá. Darvas a kor viszonyai között élő reneszánsz ember
alakját rajzolta meg, külön kiemelve emberi nagyságát,
vitézségét* Ugyanakkor a differenciált ábrázolás kö
vetkeztében hősének gyengeségeit, botlásait is megis
merjük. A jellemábrázolásnak ez a dialektikája bizto
sítja a romantikus túlzásoktól mentes jellemrajzot*
"A regény hőse hus-vér ember, életerős, példamutató hordozója az ábrázolt korszak haladó törekvéseinek és
a testté vált szándéknak, így nemcsak a saját korának
hőse, de példa a mi korunk számára is," /Szalontay
Mik'lós, Népszava, 1973* julius 15./ Egy hős drámája bon
takozik ki az olvasó előtt. A feltáruló életút jól szem
lélteti az ellentmondásokat: szembekerülése az "aluj
levőkkel", majd rájuk találása a végveszély idején*
Berkes Erzsébet hivta fel a figyelmet arra, hogy
"Balázs pap és Hunyadi életútjának párhuzamos rajza jó
elgondolás. így a népi alakok és a "törökverő" kezdet
ben ellentétes, majd összefonódó útja fejezte ki annak
az egységnek a szinpadi életét, amely a dráma végére
megszületett.^/Kritika, 1973.8*/ Balázs pap szerepének
drámabeli fontosságát emelte ki Vörös László Írásában:
"Balázs pap szerepének megnövekedése rendkívül fontos,
mondhatni nélkülözhetetlen a két ut, a fent és a lent
világa közötti választási esélyek egyensúlyának bizto
sításában." /Alföld, 1978, 12,/
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Illyés előző Dózsa-drámájában a nagy parasztve
zért romantikusan ábrázolta, a Testvérekben az iró gon
dolatait a két testvér alakjába sűríti, György nem esz
ményitett népvezér - akár csak Hunyadi -, inkább hasonlit a végvári katonákhoz, akiknek erkölcsi tisztasága
vitán felül áll* Illyés a Testvérek előszavában irja:
"Egy korabeli hus-vér Dózsának, egy igazán reneszánsz
vitéznek akar emléket állítani, Ez a Dózsa nem olyan
bölcs és megfontolt mint drámai elődje," Gergely viszszatérő szemrehányása helyénvaló: "fejébe szalad a vér,
dühében Ítélkezik, határoz," Csakhogy az indulatok na
gyon is emberiek, a felháborodásnak komoly oka van.
Hunyadi a nagy példa, aki győzött a török felett.
György mellett Gergely a reálpolitikus, az értel
mi megfontolás embere. Különbözik bátyjától, de sajá
tos egységben egészítik ki egymást, "Egy füst két láng
ja, egy lelkiismeret két kínja," Hajdú Ráfis Gábor szerint/Kritika, 1975,2,/ a Testvérek igazi hőse nem György,
hanem Gergely, A dráma lényegét azonban mégis az emberi
jellemek különbözőségének szembetalálkozásából kell ki
hámoznunk, éppen ezért a két figura egyenértékű, egyi
kük sem lehet fő vagy mellékszereplő. Ez az irói koncep
ció lényegéből is szervesen következik.
"A Testvérek elevenen veti fel a hőstelenitett, a
deheroizált történelemről szóló vitáinkat, A müvet pétosztalan drámának érzem, az osztálytudat tisztább kife
jezésének, a reális történelmi erők pontosabb megmutatá
sának," /Е, Fehér Pál idézett müve/ Illyés válasza na
gyon meggyőző: "A történelmi szerepet vállalók is esen
dő emberek, A nagy dolgoknak kicsi okai is iehetnek # # #
Volt nálunk egy periódus, amikor nem hőstelenitették,
hanem embertelenitették a történelmet. Én emberiesiteni
szeretném a históriát, A tettek nagyságának ábrázolásá
ról sem lemondva. Én a hőst a mindennapi cselekvésben
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szerettem volna megmutatni. Ez nem hőstelenités
minél emberibb valaki, annál nagyobb a vállalása. Az a
nagy hős, aki átmegy minden emberi fogyatékosságon, és
mégis teljesiti a dolgát," /Népszabadság, 1972, janu
ár 4,/ Illyés szakitott az idealizált hősábrázolással,
szerinte a történelmi személyiség nem csupán kimagasló
erényeivel, helytállásával tölti be küldetését, hanem
teljes emberi mivoltában, György emberi gyengéi csak a
vállalt feladatok felől értékelhetők igazában, A mü ki
váló lehetőséget ad arra, hogy az előttünk lezajlott
drámai szituációk során eldöntsük, helyesen cselekedett-e,
Gergely sem lehet misztikus alkat, higgadt, megfontolt
tanácsaival kiegészítője György lánglelkü forradalmiságának.
öntörvényü forradalmi hősöket ábrázol Moldova is
a Negyven prédikátorban, A regény legnagyobb érdeme a
hősválasztás. Kocsi Csergő helyzeténél fogva elválaszt
ja és összeköti a társakat, közel áll hozzá Séllyei
erkölcsi tisztasága, ugyanakkor bizonyos fokig megérti
Otrokocsi' árulását is, A főhős jellemének vizsgálata
ad választ a regényben korábban emlitett nagy kérdésre.
Ezt a jellemet belső fegyelem jellemzi, tudatossága a 1
kivételes emberek közé emeli. Nem azért irta meg a per
történetét, mert magát akarja megünnepelni; a forradal
mi és ellenforradalmi ügyet idézi meg, Moldova főhősé
nek jellemében elveti a dogmát izmust, a fanatizmust,
Elvhüsége meggyőzően motivált, tudatos irói koncepcióra
vall; a történet eljut a Rákóczi szabadságharcig, sőt
azt meg is haladja, Moldova kivételes hőst ábrázol Kocsi
Csergő alakjában, személye mégsem romantikus. Erre mu
tatott rá Olasz Sándor tanulmányában: "A szerző nem a
látványosabb megoldásokat választotta - Lányi, Otrokocsi -, a kalandos, romantikus hőseszménytől való elfor-
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dulás fejeződik ki a regényben. Kocsi Csergő azok közé
tartozik, akik fogakat összeszoritva életüket egy do
logra teszik fel, és minden mást alárendelnek ennek az
egyetlen célnak. Az eredendően kemény karakter rideg
sége domborodik ki," /Tiszatáj, 1973, 12,/ Kocsi Csergő
jelleme változott, fejlődött az idők folyamán. Kezdet
ben még a császárban hitt, de a szabadságharc végén rá
jött arra, hogy tévedett: a császár az oka minden baj
nak, az ország romlásának. Egy olyan helytálló hős ölt
testet alakjában, aki reálisan tud választani a nemzet
számára a két legfontosabb kérdés közül: a vallási vita**«
a fontosabb^vagy az ország sorsa.
A tizenhárom aradi vértanú jobbára személytelenül,
magas piadesztálon áll előttünk, köztiszteletre méltó
szoborcsoportként él történelmi közfelfogásunkban. Szá
raz György ez ellen az uniformizáló felfogás ellen is
fellép, valóságos emberként ábrázolva müvének hőseit,
"Nem egyformák voltak, csak az egyenruhájuk, s csak a
haláluk volt egyforma, A valóságban emberek voltak, el
térő érdekű, különböző vérmérsékletű és ellentétes kö
töttségű emberek" - állapította meg a dráma szereplői
ről Geszti Pál /Magyar Hirlap, 1974, julius 12,/ Még
akkor is igaz a fenti megállapitás, ha a tábornokok kö
zül csak Damjanich, Nagy S, és Lenkey alakját egyéni
tette igazán Száraz, A többiek kevés szerepet kaptak a
drámában; Damjanich alakja azért is jelentős a darab
ban, mert legjobban ő képes az egymásnak törő indula
tok között a forradalmi ügy méltóságát képviselni.
Az iró azokat a pillanatokat keresi müvében, ami
kor az egyének sorsa egybeesik a közösség, az ország
sorsával. Kerül tehát minden deheroizálást, A táborno
kok emberi gyengeségeik - a katonai szaktudás hiánya,

131 -

lobbanékonyság, meghátrálási - egyezkedési készség,
naivitás - ellenére is a szó legnemesebb értelmében
hősökké válnak, mert nem lesznek megalázottak, vál
lalják forradalmi hitüket, tragikus sorsukat, egyikük
sem halt meg gyáván*
Az ismert aradi vértanuk mellett a dráma markáns
alakjai: Wenckheim báró, Dőry huszárszázados, Anrep
és Delinszkij kapitány* A báró a liberális főnemesség
azon tipusa, aki ugyan szimpatizál a forradalommal, de
nem szakította meg kapcsolatait az udvarral sem* Dőry
százados nem igazi hős, a történtek miatt meg^Pmül, ál
ruhában elrejtőzik, majd hősködésével elmulasztott le
hetőségeit szeretné igazolni. Anrep is együtt érez a
magyar tábornokokkal, vacsorát rendel a tiszteletükre,
de teljesiti kötelességét, kiadja a tábornokokat az
osztrákoknak. Anrepnél sokkal árnyaltabb figura Delinszkij kapitány, aki a dekabristákra hivatkozva akarja ki
józanítani a magyar tábornokokat. Árnyalt alakja elle
nére is úgy érezzük, hogy az eseményekben játszott sze
repe nem az 1848-49-es szabadságharcra, hanem inkább a
I
későbbi korszakokra utal előre*
Galambos drámájában - Száraz müvével ellentétben
- a főhős nem ismert történelmi személyiség. Alakját
csak egy-két vonással jellemzi az iró, csak annyit tu
dunk meg róla, amennyi az emberábrázoláshoz feltétle
nül szükséges. Galambost az az ember érdekli, aki a
legváratlanabb helyzetekben is ember tudott maradni*
Tragikus sorsában a tipikus XIX. századi magyar sors
helyzet fejeződik ki. Az emberi szenvedéseknek széles
skáláját ismerjük meg a műben, az a forradalmár hitü
ember áll a középpontban, aki minden körülmények köi.
I
zött tudott hü maradni elveihez, meggyőződéséhez. A
megaláztatások, a fonák helyzetek sem törték meg, a
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kivégzés előtt sem magát sajnálja, hanem az általa
képviselt forradalmi ügy győzelmét veszélyeztető
erők miatt aggódik* Kiállja a legnehezebb erőpróbá
kat is, a testi, lelki meggyötörtetés sem birhatja
arra, hogy hamis vallomást tegyen* Görgey amikor ér
tesül Kenéz haláláról, keserűen fakad ki magából:
"szegény forradalom"*
A drámában megjelennek a szabadságharc ismert
alakjai is: Görgey, Perczel, Róth és Filippovics; kö
zülük csak Görgey kap az általánosnál nagyobb hang
súlyt* Jellemét, összetettebb emberi karakterét a mü
alapján nem ismerhetjük meg, annál inkább politikai
meggyőződését. Magabiztos katona, aki politikai kar
riert akar elérni, egyszerre bizonyitván katonai
szaktudásának fölényét az osztrákok és Kossuth előtt.
Kossuthtal való szembefordulására enged következtetni
az a kijelentése is, amit Kenéz ajánlatára mond:
"Katona vagyok és nem''agitátor.’ Menjen Kossuthx'hoz,
az az ő szakmája".
Galambos drámájában olyan figurákat sorakoztat
fel, akiket emberi nagyság és gyarlóság egyszerre jel
lemez, olyan emberek a mü szereplői, akiket az olvasó
szivébe zárhat, vagy gyűlölhet aszerint, hogy szerepük
nek megfelelően az egyes történelmi szituációkban mi
lyen feladatot kaptak vagy vállaltak : a fo'rradalom har
cisai vagy ellenfelei voltak. A szereplők életszerűsé
géhez nem férhet kétség, "eszünkbe se jut, hogy kita
lált alakok, papiron, tintával rajzolt figurák lenné
nek," /Annus József, Tiszatáj, 1971,9./
Dobai a bukás okainak elemzését a Csontmolnárokban
hasonlóan az előzőekben emlitett két alkotáshoz
- egyéni karakterű hőseire bizza, s maga azt kutatja,
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miért nem volt folytatható a forradalom a bukás után,
A hősök arra keresnek választ, hogy az eseményekben
kimerült nemzet miért nem volt képes továbbvinni a har
cot, Ugyanakkor a Bem által képviselt illúziók - bár
mi haladóak is voltak - kudarcra voltak Ítélve,
A mü szereplői egy társadalmi osztály tagjai, de
ugyanakkor emberek is, akiknek helyzetük lehet azonos,
egyéniségük azonban merőben eltérő, "A regény távol
áll a heroizálástól, a nosztalgiától, sőt a deheroizálástól is," /ördögh Szilveszter, Kortárs, 1975, 11,/
Valóban olyan objektivitás jellemzi az alkotást, amely
józanságával tárgyilagosan mutatja be a törökországi
emigrációt, Dobai kerül minden olyan jellemábrázolást,
amely a lélekrajz bemutatását helyezné előtérbe. Az
iró a bukás óta eltelt több mint száz év tapasztalata
it adja hozzá az eseménytörténethez, /Ez más müvekre
is jellemző,/ Az emigránsok közül fokozatosan kiemeli
a forradalmian aktiv Bemet és Bodillát, Bem alakját a
realista regények eszközeivel rajzolta meg, Ő az egyet
len a regényben, akinek rajzához következetesen ragasz
kodik, Az iró szemlélete szerint a forradalmi balszárny
jelentette volna az igazi erőt, ezért kap különleges
hangsúlyt Bem alakja, aki csakis utópisztikus forradal
már lehet, Bodilla pedig az emigráció széthullása után
válik igazi forradalmárrá, akinek internacionalizmusa
a forradalmi tettek értelmét bizonyítja.
Kossuth alakját Dobai nem eszményíti. Elmaradnak
a megszokott sablonok, a bántó leegyszerűsítések. Az
OHB volt vezetője, az ország volt kormányzója nem fő
szereplője a regénynek. Alakja a mü során viták kereszt
tüzébe kerül, "Kossuthot mintha élete filmjének negativjából ismernénk meg. Mások jellemzik vagy bírálják.
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A valóságos és mitizált alak olymódon egésziti ki egy
mást, hogy az olvasó mintegy kiteljesitheti velük a
maga korábban kialakított Kossuth-képét, bár Dobai
Kossuthja a reményteli jövőtől fosztotta meg a nemze
tet," /ördögh Szilveszter, Kortárs, 1975,11,/
A Régimódi történet regény - és drámahőseit Szabó
Magda hétköznapi emberekről mintázta. Az előzőekben
tárgyalt müvekkel ellentétben az iró lélekrajzot kö
zéppontba állitva tekint a hitelesen ábrázolt külső
világra, A szereplők élete általános emberi sorsokká
válik, mégis megtartva karakterüket, élő, életszerű lé
nyüket, Lőrinczi Huba állapította meg a jellemekről:
"hus-vér patríciusok, gyűjtő debreceni civisek leszár
mazottjai jelennek meg, a sorszerüség, a predestináció
munkál a hősök életútján," /Életünk, 1978,3,/
Rickl Mária határozott jelleme erény és gyarlóság
ötvözete, A regényben korántsem válik olyan kiemelkedő
központi alakká, mint a drámában, amelyben minden fi
gura az ő személyén keresztül méretik meg; ezáltal
Emma, Kálmán, Rákhel, Béla sémákká merevednek, Lenke
az egyik legárnyaltabb szereplő, a műben uralkodó végzetszerüség az ő alakjában, rajzában figyelhető meg leg
jobban, "Lenke fejlődésrájzában megmutatja az iró, ho
gyan válik egy kereskedő család és egy dzsentri familia
leszármazottjából olyan szuverén egyéniség, ^ki alkalI
mássá válik rá, hogy a mi világunkat épitő gyermekek
inditója legyen," /Lukácsy András, Magfer Hirlap, 1977,
december 22,/
A Magyarok szereplői sem válhatnak hagyományos ér
telemben hőssé, még a központi alak, Fábián András sem,
aki nem átlagos képességű ember,' bátorsága, rendkívüli
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fizikuma, fiatalsága részben kiemeli társai közül.Sor
sa azonban nem különbözik osztályostársaiétól, a tör
ténelem nem tesz vele kivételt. Balázs regényének sze
replői a való élet követelményeinek megfelelően visel
kednek a legkülönbözőbb helyzetekben. Ez a realista
ábrázolás akkor is igaz, ha a német tanyát kissé stilizáltan rajzolta meg Balázs József, Az iró hitelesen
mutatja be a szegények nyomorát, nem célja a romanti
kus felnagyitás, A Magyarok szereplői emberségről ad
nak példát, mentesek mindenféle hősködéstől. Az alakok
egyénitett figurák: hirtelen haragú, vallásos, olykor
ravasz emberek, akik a maguk területén tudásuk legja
vát adva dolgoznak.
Minden fantasztikus keret ellenére Gyurkó is va
lóságos tipusokat teremt regényében, A Faustus doktor
boldogságos pokoljárása cimü műben a narrátor Mefisztofelész, a regénybeli védence, Szabados György, Ez a
világirodalomból kölcsönvett forma jól szolgálja azt
az irói szándékot, amellyel kiegészíti, intellektualizálja a felvázolt eseménysort. Természetesen igaz az
is, hogy a védencből a műben nem lesz Faust, igy az
ördög helyenként eszközzé válik. A narrátornak nem szán
nagy szerepet Gyurkó, sokszor csak kommentálásra kár
hoztatja, ezért Mefisztofelész sem lehet a mondák igazi
ördöge, a két szféra eléggé elválik egymástól. Jóval
összetettebb, hitelesebb jellemrajzot kapunk Szabados
Györgyről, aki egy olyan nemzedék képviselője, amely
tevékenyen részt vett egy uj, szocialista társadalom
megteremtésében. Pozitív hős, aki nem mentes az emberi
gyengeségektől és botlásoktól, aki állandó vívódásai kö
zepette vállalja forradalmi küldetését. Gyurkó nem hallgatja el hősének Gyűrű városban - vezetőként
bekövetkezett megtorpanását, elbizonytalanodását sem. Szabados
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György mindenképpen tájékozódni akar, keresi a lehető
legjobb megoldásokat, a rábizott feladatot teljesite' «
í
ni szeretné. Nem rajta múlik, hogy jobbára csak sod
ródik az árral, nem tud igazán az események irányitó
ja lenni. Ezért nem válhat rendkívüli emberré."Gyurkó
hőse sajátos életszemlélet és magatartás-modell kép
viselője, Állandó kettősség jellemzi, ellentmondásos
hős, s éppen ezáltal mélyen emberi," /Tüskés Tibor,
Kortárs, 1979,9,/ Tipikus alakja ő nemzedésének, azok
nak az embereknek, akik a felszabadulást követően kom
munista meggyőződésükből eredően különösen fogékonyak
voltak a forradalmi változásokra. Alakja jól jelzi en
nek a nemzedéknek útkeresését és későbbi illuzió-veszt ését.
Szabados csak a mü egyik jellegzetes tipusa. Az
iró nagyszerű alakokat villant fel a kispolgárság kö
réből is. A főhős családjában szép számmal élnek olyan
emberek, akik, eleve kivül rekedtek minden történelmi
változáson, elszenvedték a háborús borzalmakét, eltűr
ték a személyi kultusz parancsolgató rendszerét, meg
szenvedték 1956-ot, és élvezték a konszolidáció békés,
épitő munkájának gyümölcsét, A regényben Horgas Antal
a balos kommunista vezető tipikus alakja, akinek öngyilkossága az események szükségszerű logikájának kö
vetkezménye. Petrik Sándor - Szabados testi-lelki jó
barátja - a műben szereplő figurák között mindenképpen
kivételnek számit. Intelmei, tanácsai minden esetben
helyénvalóak, pontosak, ezért érezhetjük őt az esemé
nyek fölött álló olyan szereplőnek, aki józan gondolko
dásával, bölcs előrelátásával, példás családi életével
az eszményi kommunista hős alakja lehet.’
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A Ménesgazdában is az 50-es évek valóságos tí
pusai jelennek meg* Gáli István az emberi szándékot
több oldalról is bemutatja, megismertetve az olvasót
a szereplők múltjával, egyéniségével, egymáshoz való
viszonyukkal. A főhős ahhoz a nemzedékhez tartozik,
aki tevékenyen résztívett a forradalmi átalakulásban.
Nem rendelkezik kivételes képességekkel, a kiemelés
egy kicsit megszéditette, de állandó kétség gyötri,
meg tud-e felelni a mások és a maga által kitűzött
feladatnak. Forradalmi illúziókban él. Dó-szándéka el
lenére , elbukik , mert képtelen tisztán látni a számára
megfejthetetlen uj világban. "Nem válhat tragikus hős
sé - a tisztázatlan, zűrzavaros konfliktusoknak nincse
nek hősei, csak áldozatai." /Sötér István, Uj írás,
1978.9./
Dobozy Hatalom nélkül cimü regényében - a Ménes
gazdához hasonlóan - egy főalak köré épiti az esemé
nyeket. Az önéletrajzi elemeket is felhasználó műben
olyari hőst teremt, aki a köz ügyét tekinti a legfonto
sabbnak. Realista eszközökkel mintázza Czobor alakját,
aki nem szoborszerü forradalmár a műben, de nem is elő
regyártott irói séma. Olyan élő figura ő, aki egyénisé
gének ellentmondásosságában egyénitetten jelenik meg
előttünk. Alakja nem válik idealizált hőssé, ugyanakkor
mégis kifejezi a korra jellemző dinamizmust, elpusztithatatlanságot, Czobor szilárd jellemének ellentmondá
sossága jól tükrözi a korszak bonyolult összefüggéseit.
Zappe László megállapítása szerint a "hősök jellemét
egyértelműen és döntően meghatározza osztályálláspont
juk, politikai állásfoglalásuk." /Kritika, 1979.10./

Az a szép fényes nap cimü drámájában Szabó Magda
az előzőekben vizsgált müvektől eltérően modelleknek
ábrázolta a X, századi történelmünk ismert alakjait:
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Gyulát, Gézát, Vajkot* A nagyszerű szituációteremtés
sel mégis élő alakokká váltak a szereplők, még akkor
is, ha nem is tekinthetjük őket valódi hus-vér embe
reknek, mert irói eszméket testesítenek meg. Az archaizálás hiánya, az ironikus hangvétel - különösen a
központi alak, Géza megnyilatkozásai - egyértelműen
bizonyítja, hogy az iró sajátos távolságot tart a tör
ténelmi eseményektől*
Páskándi drámája - annak ellenére, hogy régmúlt
történelmünkben játszódik - nagyon is mai karakterű
jellemek ellentétére épül* Az iró a Kálmán király be
vezetőjében részletes jellemzést ad hőseiről. Felidé
zi a krónikák jeles alakjainak legfőbb emberi tulaj
donságait megemlítve a kitalált szereplőket is* Zappe
László szerint: "askörültekintően megrajzolt, s tegyük
hozzá', a XX, századból visszavetheti arcképen,meg
annyi külön-külön is szikrázóan drámainak tetsző ellendfmondás." /Népszabadság, 1980. augusztus 6*/
A dráma cimadó hőse európai műveltségű reálpoliti
kus, Fegyelmezett, befelé forduló, ha kell mégis erős
tud lenni. Az iró tartózkodott minden heroizálástól
misztikus felnagyítástól» Alakjával, a hátaimmal való
élés problematikáját rajzolta meg, Páskándi mérlegeli,
meddig lehet humánus a hatalom, Kálmán a rugalmasan
dönteni tudó vezető képviselője, aki nem alkalmaz fék
telen terrort, nem öli * meg Álmost, Apáti Mik'lós véle
ménye szerint: "a keresztény állam modern felfogású
képviselője, az erős központi hatalom megteremtése a
célja, ennek mindent alárendelve urakodik," /Film,
)
Színház, Muzsika, 1980* jiilius 26,/
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Ellenfele a hatalomr^förő Álmos, aki nem képes
zabolázni indulatait, nem képes szakitani a régi po
gány hagyományokkal* Elveiben megingathatatlan, de
meggyőződésével egy letűnt világot képvisel* Kálmán
az önmagával is vivódó hős, aki mindent józanul mér
legel, csak azután cselekszik* Álmos érveléseiben is
érezhetünk tiszta szándékot, az emberi meggyőződés
őszinteségét*
Mindketten kész emberként lépnek elénk, a darab
cselekménye során egyikük sem változik jelentősen.
Tehát az életszerű ábrázolás ellenére a drámában elég
sok a szólamszeró megjelenítő megoldás, ezért a jel
lemek nem mindig összetett, érzelmileg is árnyalt sze
mélyek.
Az ünnepelt Petőfije sok vonatkozásban hasonlit
a Kálmán királyhoz. Illyés, "az iró arra vállalkozik,
hogy a szinpadi valóságon ellenőrizze - a nézővel el
lenőriztesse -, amit tanulmányai során kianalizált a
matériából." /Rényi Péter, Kritika, 1973* 5./ Olyan
Petőfi jelenik meg tehát a szinpadon, aki egy erősen
körvonalazott irói fikció megjelenitője* A szereplők
jobbára egy-egy forradalmi eszme megtestesitői, nem
életszerű alakok. Igazi próbatétel elé nem kerülnek
- még Petőfi sem -, mert a néptől hermetikusan elválaszt
va akarnak tenni a népért. Igaz, erről Petőfi nem tehet,
ő elmondja, hogyan jutott el a bukásig, Szabadszállásig,
mindenképpen teljesiteni szeretné "küldetését". Illyés
azt emeli ki alakjával, hogy a népért cselekvő forradal
márnak meg kell vivni a maga harcát, nem teheti könnyen
túl magát az eseményeken.
A Gyémántperben Mocsár Gábor a mü dokumentativ jellegéből következően szintén történelmi alakokat vonulétat
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fel* Nem csupán a forradalom ismert vezető alakjait:
Kossuthot, Görgeyt, Jókait stb # I hanem a baloldali
Madarász Lászlót is, aki a mü központi figurájává vá
lik, Madarász emberi alakját a maga teljességében
akarja Mocsár megragadni, Pozitiv tulajdonságai mel
lett megismerjük emberi gyengéit is. A teljességre
törekvés ellenére sem vált az ő alakja a regényben
igazán főszereplővé, többet hallunk róla, mint amenynyit előttünk megjelenik. Különösen nagy hangsúlyt kap
az iró és fiktiv partnere közötti beszélgetés, A főbb
*
i<
szereplőket igy csak kevés vonással ábrázolja, ezáltal
a regény alakjai sokszor nem életszerüek, jobbára egyegy erkölcsi magatartás hordozói.
Sallai, a Vörös rekviem központi alakja helytálló
hős. Árvasága, fiatal éveinek megpróbáltatásai, a há
ború és az azt követő elíenforradalmi korszak döntően
meghatározta forradalmi világnézetét, A kommunista emberesz
mény olyan képviselője jelenik meg előttünk, aki minden
körülmények között kitart az általa képviselt ügy szol
gálata mellett, még a halál közvetlen közelsége, sem té
ríti el meggyőződésétől. Vállalja a mártiromságot, abban
a meggyőződésben hal meg, hogy elvhüségével a közösséget,
az emberiséget szolgálta. Hernádi müvében egy'valóságos
forradalmárt keltett életre,, még akkor is, ha az irói
szándék és a művészi megformálás nem mindig találkozott
egymással, A dokumentatista jelleg, a látomásos, szub
jektív előadásmód miatt a külső világ eseményei helyen
ként háttérbe szorulnak a műben, Hernádi túlzottan hősé
nek,, Sallainak az alakjára összpontosít, éppen ezért nem
minden gondolata kap kellő motivációt. Ennek ellenére
sikerült egy olyan hőst ábrázolnia, aki az általa képvi
selt eszme érdekében mindenre képes azért, hogy az igaz
ügy győzelmét elősegítse.
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A Tartozó életben is a hős fejlődésrajzának le
hetünk tanúi. Az irói szándék azonban kevésnek bizo
nyult, Kelemen K, nem élő figura, bár Dobai nagy gon
dot fordit karakterének kidolgozására, bemutatva ma
gánéletét, katonai pályáját, családját. Az iró hősét
sokféle tulajdonsággal ruházza fel - szociális felelős
ség, a reformok iránti érzékenység, széles körű olvasottság /Mill, Remenyik, Zs
Teleki P • / Széchenyi I,/
-, mégis alakja modellnek, tablónak tűnik. Nem vélet
len, hogy felettesei róla készítik a Magyar tiszt cimü
dokumentumfilmet. Súlytalanságának természetesen okai
vannak, mozgástere szinte teljesen korlátozott, belső
dilemmái felőrlik erejét, politikai látóköre a 48-as
polgári forradalom ideológiájának szintjén áll, Kossuth
tal és Széchenyivel fémjelezve. Tragikus bukását minden
képpen korának bonyolult körülményei okozták, Az‘ iró bár minden kísérlete ellenére nem járt teljes sikerrel
- szándéka egy sokoldalúságában árnyalt alak bemutatá
sa volt.
• f

A japán szalon vezérezredeseiben a II, világhábo
rú ismert figuráit láthatjuk, mégsem annyira konkrét
személyekét, hanem magatartástípusokat testesítenek
meg, Simonffy egyik nyilatkozatában hőseiről igy nyi
latkozott : "Megkerestem a kornak összes élő szereplő
it, igyekeztem valamennyi figurát olyannak ábrázolni,
amilyen a Valóságban volt, vagy lehetett. Sem bántani,
sem megdicsőiteni nem akartam senkit", /Petőfi Népe,
1979, április 8,/ A több hónapos irói kutató munka el
lenére sem váltak a szereplők naturaliszt'ikus figurák
ká, de az is igaz, hogy minden irói szándék ellenére
mégiscsak "bábfigurák", amit a széllemes Veres-Vörös
névcsere 'is csak aláhúz.
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A Parázna szobrokban bonyolult egyéni tragédiák
elevenednek meg* A műben szereplő személyiségek az
elmúlt három évtized történelmének jellegzetes képvi
selői, Különböző karakterű jellemekkel találkozunk,
olyan emberekkel, mint a férfiasságáról, bátorságáról,
politikai tisztánlátásáról, műveltségéről ismert
Tömössyi akit legendák vesznek körül, akinek törekvé
sei abszurdak is, vagy Thormay, akinek magánkezdeményezésü nyomozása során feltárul az ország II, világ
háborús szerepe. Személyét nagy gonddal formálta meg
Cseres, vigyázva arra, hogy ne legyen alakja uniformi
zált, szemben Tömössyvel, aki a-regény folyamán mind
inkább titokzatossá, misztikussá válik, a mű végén
észrevétlenül el is tűnik előlünk, A regényben szerep
lő Benes romantikusan felnagyított,mitizált figura*
Cseres úgy ábrázolja, mintha az ország kegyetlen sor
sa az ő intrikáitól függne* Ez természetesen egyolda
lú megközelítése az amúgy rendkívül bonyolult kérdés
nek, A Parázna szobrokban az ügyek hivatalos kivizsgá
lására alakult Asztal minden elvont szimbolikussága
ellenére emberi tulajdonságokkal van felruházva: gyar
lóság, kíváncsiság, higgadtság, józanság egyaránt jel
lemző rá.
A Gyaluvonások központi hőse maga az iró, Tóth
Béla, A regény többi szereplője sem kitalált figura^
ismert szegedi egyetemi tanárok, a főhős diáktársai,
szegedi tisztviselők, párt- és állami vezetők és mun
katársak* Többen eredeti nevükön is szerepelnek, "Nem
analitikus iró Tóth Béla, az emberek lelkiállapotának
aprólékos elemzésével nem sokat bajlódik* Hőseire olyan
dolgok hatnak elsősorban, mint munka és szerelem, csa
lád és közélet" - állapította meg a regény szereplőiről
Olasz Sándor /Népszava, 1979* julius 21*/
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Tóth Béla alakjait csak villanásszerűen jellem
zi, Többségük igy arc nélküli sémává válik, még akkor
is, ha az irói szándék és a hiteles ábrázolás szerint
is valós emberek, akikkel a regény szerzője nap mint
nap találkozott, legtöbbjüket személyesen is jól is
merte# A 'központi alak sem sokat változik a cslekmény
során, többnyire csak az események változnak, s ő eh
hez próbál - legtöbbször akarata ellenére - alkalmaz
kodni, keresve az erkölcsileg is megtalálható uj meg
oldást# Szembeszáll az egyre erősödő bürokratizmussal,
és mint könyvtárigazgató, a maga területén hasznos te
vékenységet fejt ki# A választott önéletrajzi forma
sem kedvez az eleven, sokszinü jellemábrázolásnak# A
müvei foglalkozó kritika egybehangzó megállapitása
szerint a legkidolgozottabb, leghitelesebb figurája az
anya alakja# Az ő nemes tulajdonságai világitják meg
azt a hitelesen ábrázolt tényt, hogy az utódok miért
is voltak képesek vállalt történelmi szerepük betölté
sére.

Bereményi regényében a magyar történelem köznapi
szereplehetőségeit vizsgálja, egyéni hősöket teremtve.
A Legendárium Előhangja szerint van központi figurája
a regénynek# A későbbi fejezetekben azonban más és más
hősök veszik át az ő szerepét, ezáltal tulajdonsága az
adott nemzedékre jellemző# Az alakok árnyalt ábrázolá
sa közül kiemelkedik az ükapa és a nagyapa figurája#
Hatalmas személyek ők, erkölcsi nagyság és. gonoszság
egyaránt jellemző rájuk# Anna alakja nincs megjelenít
ve, csak a fiú által ismerjük meg# A szereplőket
Bereményi belülről ábrázolja, ezáltal az egymás közötti
értékviszonyok bonyolultsága feltárul az olvasó előtt,
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bár nem mindig sikerül a figurák képviselte társadal
mi, történelmi perspektivákat általános érvényűvé ten
ni.
Nádas regényében a nagyapa, az apa modell, két
különböző erkölcsi felfogás kifejezője, A felszabadu
lást követő évek értékelésében kapnak fontos szerepet,
Simon Péter, a gyermekhős az irói vallomás szerint "a
történelem és a képzelet, a mitosz, a sejtelem, az ér
zékiség és az értelem arányos egysége, /Élet és Iroda
lom, 1977,35,/ Oelképes alakja a regényben kulcsszere
pet kap, és mint viszonyitási alap az irói értelmezés
legfontosabb tényezőjévé válik.
A Cseréptörés hőse, Bárán Dános egy másik tipusa
a ma is élő'értelmiségi fiataloknak, akiknek komoly
erkölcsi fenntartásai vannak az adott1 lehetőségekkel
szemben, ugyanakkor nics cselekvési terük, ahol fel
fogásuknak megfelelően nyugodtan élhetnének. Ezzel az
átlagos tehetségű' emberrel Lengyel Péter azonosulni is
akar. Mindent az ő alakján, személyiségén keresztül
ismerünk meg, nosztalgiát ébresztve ezzel az olvasóban.
Kulcsár Szabó Ernő Bárán alakjában egy olyan uj hőstí
pus megjelenését látja a magyar irodalomban, amely már
a Legendáriumban is fellelhető volt: "körvonalazódnak
azok a törekvések, amelyek nem tartják elegendőnek a
személyiség konkrét környezetéből levezethető tulajdon
ságjegyeket, hanem kifejlesztik a figurát meghatározó
tényezők funkcionális körét 4# « Nemcsak a felszínig, a
látható személyiségformáló körülményeket jelenítik meg,
hanem igyekeznek egy hosszmenti, történeti - genetikus
dimenzió többletével érvényesebbé tenni az alakok esz
tétikai karakterét, /Alföld, 1979, 1,/
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A futár főhőse nem különleges, eszményitett alak,
mentes minden szélsőségtől, hamis álromantikától# Ro
konszenves tulajdonságai nem hősi gesztusokban jelent
keznek, hanem abban a folyamatban, amely során környe
zetéből kitörni akar, emberi közösségre vágyik. "Alak
ja nem tipikus és nem általános, hanem "különös" abban
az értelemben, ahogyan Lukács György határolta meg ezt
a fogalmat" - mutatta ki Pomogáts Béla /Uj írás, 1976#
11#/ Eösi sokszor kerül számára teljesen váratlan hely
zetbe, amelyből kitörési kisérletei többnyire a roman
tikus regényekre emlékeztetnek. Sorsa természetesen
elválaszthatatlan az őt körülvevő emberekétől, mégis
az az érzésünk, hogy "kalandjai" során nem tud igazán
kapcsolatot teremteni környezetével# A figurákat egy
elképzelt magatartásforma jellemzi - lásd az iró koráb
ban idézett nyilatkozatát -, éppen ezért a regény alak
jai nem kimagasló történelmi személyiségek# A román
Nicolaé Stancu a népek közötti megbékélésnek szószólója
és hive, Maderspach kapitány a következetes forradalmár,
Kászonyi a vakmerő hazafi, Bányay Albert a kiszolgálta
tott ember, a polgármester, Práger Dózsef a demokrata
modellszerű képviselője a regénynek#
\

A Szent Imre-induló szemléletében is sok a roman
tikus vonás, a rendkivüli, kalandos, véletlennek tűnő
esemény, igaz, ebben a korban sok minden múlhatott a
véletleneken, Koterba alakja azonban misztikussá válik,
különösen akkor szembeötlő ez, ha a környezetében élő
emberekkel vetjük össze# Figurája lélektanilag kevésbé
árnyalt, igy cselekedetei is kevésbé tűnnek elképzelhető
nek# A regény mellékszereplőinek sokasága is azt jelzi,
hogy a fiatal Kőhidai szinte csak légüres térben mozog
hat, Az árnyaltabb ábrázolás hiánya azt eredményezte,
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hogy a főhős alakja nem igazán életszerű* Ezért nem
mindig hihető, hogy ilyen fiatalon hőssé magasztosul
jon az alakja* Joggal állapította meg Berkes Erzsébet:
"a sztorikból származó közléskényszer nem engedi meg,
hogy jellemek és sorsok tipikus árnyaltsága létrejöj
jön • * • Sztorivá degradálja a szuverén sorsok erélyét."
"Uj írás, 1976.8*/
Az ártatlanban is keveset tudunk meg a jellemek
ről* A szereplők vagy nagyon pozitiv alakok, vagy pe
dig a nemzet érdekeit árulják el. Ez a megoldás roman
tikus. A főhős, Batár erkölcsi tisztaságához nem fér
het kétség, de hasonlóan idealizált figura Tomcsányi
százados is. Alakjuk kidolgozatlan, a velük szemben
állók elvont, sematikus figurák. /Majtényi, a németek,
stb./ Balázs Józsefnek nem sikerült ebben a regényében
életszerű alakokat teremteni* A szereplők végletes két
tábora eleve kizárta, hogy a hősök jellemük ellentmon
dásosságában jelenjenek meg előttünk.

Féja regényében elutasítja a romantikus történel
mi szemléletet, az események körül kialakult legendá
kat* Görgey alakjában ‘egy olyan katonát elevenített
meg, akinek nagysága vitathatatlan, politikai határo
zatlansága pedig emberi gyengeség is. Emberközelbe ke
rülünk vele, megismerve magánéletét. Cselekedetei alap
ján formálhatunk róla képet, kerülve minden felnagyí
tott helyzetet, kivételes egyéni hőstettet* Bányai Gábor
szerint Féja "Görgeyt' humanizáltán igyekszik deheroizá’lni, az alakjában megtalálni azokat a személyes és belső
indítékokat, amelyek elhatározásokra késztették* A tépelődések, az újra nekilendülések, a gyakori elbizonytala
nodások, az örökös viaskodások rajza
hitelesség közelivé tudja tenni Görgey alakját." /Kritika 1974.10./
Olyan figura ő, akinek nincs a műben igazi ellenfele.
• • Ф
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Fája egyenrangú két szereplőt akar egymás mellé
állítani, nem ellentétüket hangsúlyozva, hanem kiegé
szítő összetartozásukat: "ön ihlette a harc vállalá
sára a nemzetet, én képtelen lettem volna erre. Én
csupán harcoltam" - mondja a regényben Görgey, Az iró
Kossuth történelmi szerepét is elismeri, de mivel fi
gurája csak alárendelt szerepet kap, elmarad az igazi
összeütközés, a valós történelmi igazságszolgáltatás,
Görgey ábrándozónak véli Kossuthot, szerinte legnagyobb
szónoki beszédeiben is képzavarokkal hatott a tömegek
re, Kossuthnak nincs módjában kivédeni ezeket a vádakat,
igy alakja nem lesz igazán hiteles. Az egyensúly tehát
azért billen fel, mert Féja nem ad egyenlő lehetőséget
hőseinek, a két központi alak nem fejtheti ki egyfor
ß
mán álláspontját.
A Toron, 1867, cimü kisregényben már a tudatos
irói koncepció szerint sem találunk karakterisztikus
jellemeket. Néhány figura: dókái, Gyulai egyoldalúan
jellemzett alakjuk ellenére is találóan megalkotott
szereplők, Petőfi kettős beállítása pedig lehetővé te
szi, hogy az idősikváltásokban a tragikusan elbukó
forradalmárt és a jelképpé, szoborrá váló hőst szinte
egyszerre láthassuk: "Petőfit, akit már ekkor sem le
hetett követni, amikor beláttuk útjait." A regény sze
replői a történelem adta lehetőségek szerint nyilatkoz
nak, az iró véleményét közvetítik. Nagy András szembe
síti figuráit a forradalommal, Petőfi példájával és a
48-as elveket feladó jelennel, a kiegyezéssel. Találó
an állapította meg Császár Tibor: "Hősei éppen nem hő
siességükben nem hitelesek, emberek, akik a történelem
görbe tükrében kénytelenek viszontlátni cselekvéseik
torzulását; valóban görbe-e ez a tükör, vagy inkább a
tükrözőitek torzak?" /Népszava, 1978. november 3,/
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Ebből az okfejtésből az is következik, hogy Nagy András
figuráit megfosztja az utókor szemében egyértelműen
mitizált, a hősnek kijáró tiszteletadástól, és ezzel
sajnos tagadja múltbeli nagyságukat. Hétköznapi em
berekké válnak, s nemcsak 1867-ben azok, de olyanokká
lettek az irói értelmezés szerint
a visszapergetett
eseménysor következtében - 1848-49-ben is, & regényben
elhangzó pompeji példa is mintha azt is sugallná, mi,
magyarok talán sohasem lennénk képesek ilyen hősies
önfeláldozásra. Ez a hőstelenités tudatos irói koncep
cióra vall. A negativ jelenségek, a hősök lelkében be
következett torzulások Nagy Andrásnak azt a figyelmez
tetését fejezik ki, hogy semmiképpen sem szabad törté
nelmi felfogásunkban eszményitett eseményekre, alakok
ra épitenünk, A valós, az életszerű megközelités - még
ha néha illúzióinktól foszt is meg- szolgálja a helyes
nemzeti értékek feltárását. Az Írónak azonban ez a fi
gyelmeztetése a másik pólusba átlendülve, ellentétes
végletként kiemelve szólal meg a regényben.

Néhány alkotásban a tudatos irói szándék szerint
modellszerüséget figyelhetünk meg. A Nyulak Margitja
cimü dráma szereplői egy-egy magatartásformát testesí
tenek meg. Spirónak müvében sikerült olyan alakokat
megrajzolni, akik napjaink egy-egy típusára emlékez
tetnek. Az irói alakteremtésben jobbára csak az álta
lános jegyeket emelte ki, kevés gondot fordítva az
egyéni karakterek megrajzolására. Éppen ezért a dráma
szereplői sokszínűségük ellenére sem valós emberek,
Spiró nem is törekszik arra, hogy az egyes szereplő
ket egyénitse.
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Ipoly ispán a cinikus ember képviselője, Marcellus
a megalkuvó ember tipusa, aki kenetteljes modorával
próbálja a királyi ügyet képviselni, mit sem törődve
saját és Margit meggyőződésével, hiszen számára csak
a királyi kegy elnyerése és megtartása a fontos*
Olympiadesz apáca a nyugalmát féltő ember megtestesitője, akinek a mindennapos gondok kötik le erejét, fi
gyelmét, jószerével nem is tudja, mi történik körülöt
te* Bünrészessége, felelőssége ennek ellenére vitatha
tatlan* Az apácák közül Szabina az együgyüség, a szolgalelküség képviselője, ő hajtja végre a gyilkos ter
vet, amelyet az uralkodni vágyó Kinga gondol ki, boszszut akarván állni saját sérelmeiért. Beátát egyrészt
könnyedsége, másrészt tudatossága teszi Margit ellenté
tévé* /0 csempészi'a nyulakat a koporsóba./ A zárda ál
landó lakói és a kényszerből odakerültek veszik körül
Margitot, mintegy bizonyitva, hogy az elveihez hü, azok
mellett mindvégig kitartó embernek az érdekemberek, a
középszerű figurák ellen sokkal nehezebb küzdeni, mint
ha hozzájuk hasonló emberrel állnának szembe.
Margit, a dráma központi alakja áldozat, bár az
iró nem akarja harcos hősként ábrázolni. Az ő alakja
áll a legközelebb az olvasóhoz, makacssága, hitbéli
vaksága, őszintesége, bátorsága emberi gyengeségeket
és erényeket jelképez*
A Kőszegők hősei is irói tételeket közvetítenek,
az erkölcstelenség, a hűtlenség, egy közösség szétesé
se foglalkoztatja Spirót* A szereplőket tétlenségre kár
hoztatja az iró, ezzel megfosztja őket a hőssé válás le
hetőségétől, pedig az olvasó tudatában Kőszeg védői iga
zi, nemzetmentő példaképek, A drámában a létminimumért,
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az önző érdekekért folyó harcban az erkölcsi bűnök
válnak hangsulyozottá, de még az erkölcsi tisztasá
gokat megőrzők - Ourisics és Ahmed - sem lehetnek a
műben valós figurák, A szereplők csak nevükkel emlé
keztetnek a XVI, század ismert alakjaira, valójában
Spiró kételyeit szólaltatják meg: a hatalom és a kiszolgáltatottság filozófiai tételét,
\

^

A Királyi vadászat játékának szereplői is csak
bábok, nincs egyéni arcuk, az iró nem ad róluk jel
lemzést, Az egyes alakok megtestesítik a szolgalelküséget, a vakmerő önzést, a hatalommal való vissza
élést, az erkölcsi zülöttséget, A jövő emberéről,
i
:
Horthyról is szó esik, mint láthatatlan erőről, aki
szűkre zárta a komédiázók lehetőségeit, Egy-egy fél
mondat utal a vele fémjelzett fehérterrorra.

\

Hernádi Bajcsy Zsilinszki cimü drámájában a négy
különböző alakban megjelenő főhős eltér egymástól* A
I
zabolátlan szenvedély,
a -j kijózanodási folyamat, á* nagy
fokú bátorság, az erkölcsi megtisztulás a négy rész
Bajcsy Zsilinszkijének legfőbb jellemzője, A dölyfös
urból a realitások embere lesz, aki képes önként vállalni a becsületet megmentő felelősségrevonást, a há
lált, Minden -jelenetben reális alakként tűnik fel,
tálán csak a környezet stilizált erősebben a kelleté
nél, Hernádi feltett szándéka, hogy hőse fejlődésraj
zának bemutatásával emelje ki a társadalmi-politikai
progressziót 'képviselők küzdelmes és megrázóan emberi
útját az ellenforradalmi korszakban, A főhős fokról
fokra képes önmagát túlhaladni, ezért is választotta
Hernádi azt a különös, szokatlan kifejezési módot,
amely közel áll a látomásos drámatechnikához, a modellszerüséghez, a tézisdrámákhoz. Az iró számára nem
,

ú t

\
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a teljes hitelesség a fontos, nem a lélektani mélysé
gek feltárása, hanem annak a mondanivalónak a kifeje
zése - a sajátos hősteremtés által -, amely a negyedik
részben a nemzeti feladatokat is képes előitéletektől
mentesen magára vállalni.

A 70-es évek történelmi tematikájú regény- és
drámairodalmában sok tekintetben újszerű hősábrázolás
sal találkozunk. Az 50-es évek nagyszabású, romantikus,
túlzottan idealizált, romantikusan forradalmi alakjai,
sematikus szereplői nem lehettek öntörvényű figurák.
A 70-es évek irodalmában éppen az az egyik legna
gyobb érték, hogy az előző évtized ilyen irányú törek
véseire épitve - a különböző szinvonalu, értékű müvek
alkotói egyértelműen azt tűzték ki célul, hogy árnyal
tan, az erények és hibák együttes bemutatásával állít
sák helyre az előző évtizedekben felbillent egyensúlyt.
Még akkor is igaz ez a megállapitás, ha a szándék és a
megvalósulás nem minden esetben találkozott egymással.
Természetesen néhány alkotásban leegyszerüsitő megol
dásokat is megfigyelhetünk, és pár műben - az irói
szándék szerint - kimutatható a deheroizálás vagy a
modellszerű alakteremtő mód.
Az árnyalt ábrázolás, a valós értékek feltárása
egyaránt jellemző az ismert történelmi alakok bemuta
tására és a hétköznapi hősök megformálására. Nincs
különbség Hunyadi, a Dózsa testvérek, Kossuth és Bem,
valamint Kenéz Imre, Fábián András, Szabados György,
Busó Dános vállalt szerepében. Emberszabású alakok ők
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- a történelemben játszott szerepük különbözősége el
lenére-, akik helytállnak a maguk területén, tettei
ket az ország felelősségteljes képviselete, az álta
luk képviselt eszme irányítja, Mindannyian nehéz
helyzetbe kerülnek, amelyben legjobb tudásuk, erköl
csi tisztaságuk által vezérelve kell dönteniük. Az
irók szándéka egyértelmű, olyan hősöket akarnak terem
teni, akiket az elvhüség /Dózsa György, Kocsi Csergő,
A nagyszerű halál tábornokai, Kenéz Imre, Busó Dános/,
az erkölcsi tisztaság /a Dózsa testvérek, Kocsi Csergő,
Busó, Czobor/, emberség egyaránt jellemez. Nem mentesek
ők természetesen botlásoktól, káros indulatoktól, lob
banékonyságtól, elhamarkodott lépésektől sem. Nem mindig
tudnak helyesen dönteni, vitáik /György és Gergely, 48
tábornokai, a Régimódi történet hőseinek végzetszerü
ellentétei/, egyezkedési készségük hiánya, késlekedé
sük súlyos megtorpanásokat eredményez. Ennek ellenére
botlásaik, gyengeségeik, emberi gyarlóságuk bemutatása
által válnak valós, idealizálástól mentes, életszerű
hus-vér emberekké. Ezért kerülnek közel az olvasóhoz,
ezért lesz hihető minden erőfeszítésük, sokszor emberfeletti szenvedésük. Az általuk képviselt progresszív
i
eszmék igy nem dogmaként1, hanem emberközelben
szólal
nak meg a müvekben. Igaz emberként éltek, küzdelmeik,
sikereik, bukásaik, haláluk mindenképpen életközeli,
és ugyanakkor az utókor számára is tanulá’cgul szolgál.
Élő, valós alakok Az a szép, fényes nap, a Kálmán,
király, a Gyémántper, a Vörös rekviem, a Parázna szob
rok és még néhány alkotás hősei, mégis ezekben a müvek
ben az irói szándék és megvalósítás nem mindig érvénye
sül következetesen. Az alkotások szereplőinek többsége
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az ország érdekeit képviseli, a megvalósitás, a jár
ható lehetőségek tekintetében azonban eltérő, sokszor
teljesen más utat választanának, járnának be« A hata
lommal való élés általános kérdései foglalkoztatják
az Írókat, akik azt tűzték ki célul, hogy helytálló,
életszerű alakok középpontba állításával egy nemzet
fennmaradásának lehetőségeit vizsgálják meg. Többsé
gük összetett, egyénitett jellem, akik a forradalmi
harc megvívására vállalkoznak, pedig nem mindig képe
sek a feladat következetes teljesítésére. Különböző
okok miatt nem eszményített figurák ezeknek az alko
tásoknak a hősei, mégis személyük alkalmas arra, hogy
az irók bemutassák a történelem viharaiban a legsúlyo
sabb helyzetekbe kerülő emberek helytállását, kitartá
sát* Ezt a szándékot azonban a hősábrázolással nem
sikerült következetesen megvalósítani, mert a regények
ben szép számmal.vannak kalandos, váratlan fordulatok,
és aránylag kevés a léléktanilag alaposan kidolgozott
jellem. Tehát a szándék és az esztétikai megvalósitás
nem‘mindig találkozott szerencsésen egymással.
Sajátos területe a korszak hősábrázolásának a tör
ténelmi indítású, genetikai, családtörténeti megközelí
tés, A Legendáriumban, az Egy családregény végében, a
Cseréptörésben hétköznapi figurák bukkannak fel, akik
a felszabadulás utáni évek nézőpontjából tekintenek
vissza családjuk, nemzetük múltjára, s ennek segítsé
gével keresnek választ a jelenre, olykor azonban a jö
vőt is kutatva. Egyéni karakterű hősök éppúgy megtalál
hatók ezekben a regényekben, mint modellek vagy villa
násszerűen feltűnő alakok.
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Feltűnően sok a rokon vonás a Visegrádi esték
és a Toron, 1867 cimü regények hősábrázolása között.
Az irók tudatosan hétköznapi emberekké "formálják"
regényeik történelmi szereplőit, ezt a szándékukat
pedig csak túlzott' deheroizálással érhetik el. Mint
ha ezekben a müvekben a korábbi ilyen törekvések ki
sértenének.
Aránylag elenyésző azoknak az alkotásoknak a
száma, amelyekben az irók eleve lemondanak a valós emberábrázolásról, A Nyulak Margitjában, a Kőszegőkben,
a Királyi vadászatban, a Bajcsy Zsilinszki Endrében a
figuráknak nincs egyéni arcuk, modellek szerepelnek a
drámákban, Spiró és Hernádi szándéka szerint az ilyen
zárt világban, a jobbára cselekvésképtelen helyzetben
játszódó müvekben jobban ki lehet fejezni az irói té
teleket, üzeneteket, éppen ezért ezek a drámák erősen
deduktiv jellegűek, szócsövekre emlékeztetnek.
A 70-es évek történelmi tematikájú próza- és drá
mairodalmában a fentiek alapján mindenképpen világosan
kirajzolódik az egyik fő tendencia: az alkotók valósá
gos, életszerű, a hétköznapi, a mindennapi élet való
ságában élő embereket ábrázolták erényeikkel és hibá
ikkal együtt, igy állítva helyre a korábban felbomlott
alkotói egyensúlyt, Emellett a másik fő tendencia is
figyelemre méltó: a helytálló, a helytállni akaró, a
körülmények szorításában is a nemzet sorsát szem előtt
tartó hősök ábrázolása kerül előtérbe, akik többnyire
élő alakként, hus-vér emberként jelennek meg előttünk,
bizonyítván azt az irói törekvést, hogy napjaink való
ságának feltárása csakis életszerű figurákkal lehetsé
ges.
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V, A nemzettudat ujraértelmezésének kísérletei*és
főbb tendenciái

Nemzettudatunkat döntően meghatározza történelmi
múltúnk. Az egyes korszakokban más és más vált hang
súlyozottabbá1: az 50-es években a nemzeti sajátossá
gok túlzott mellőzése volt a jellemző, a 70-es évek
ben egyre nagyobb lett az igény a reális értékelés
iránt. Ebben az évtizedben a forradalmi felelősség
kérdése /Negyven prédikátor, Fegyverletétel stb,/, a
nacionalista túlértékelés nélküli multelemzés /Magya
rok, A nagyszerű halál stb./ és nemzettudatunk helyes
arányú vizsgálata /Csontmolnárok, Gyémántper, A japán
szalon, Testvérek és még jó néhány alkotás/ bizonylt
ja, hogy nemzeti múltúnk és jelenünk elválaszthatat
lan, történelmünk helyes értékelése éppen ezért kie
melten fontos.
Galambos drámájában egyszerre hangsúlyozza az
egyén forradalmi felelősségét és a forradalom, a for
radalmi vezetés kötelezettségét az ügyért harcolók
védelme érdekében, A rSg3£űy erénye ez a dialektikus
szemléletmód, mert valóban nem egyoldalú kapcsolat
ról van szó: a közösség feladata, hogy gondoskodjon
az egyes emberről, a forradalmárnak pedig a nemzet
érdekében kell alárendelnie egyéni vágyait, céljait.
Olyan szituációt ábrázol Galambos, amelyben a magyar
ság Európa élvonalába tartozott, másrészt megvolt a
belső súlyos ellentmondása is ennek a harcnak: egy
részről nagyság, másfelől4 széthúzás jellemezte 184849-et,
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Galambos Fegyverletétel cimü müvében bonyolult
társadalmi-erkölcsi kérdéseket vet fel. Azt vizsgál
ja, hogy a forradalomban egyrészt nagyszerű példák,
előremutató hőstettek találhatók, másrészt súlyos
hibák, következetlenségek gyöngítették a harc ere
jét, Kenéz súlyos belső válságot él át, a forradalom
igazságáért szenved mártirháiéit, ráadásul saját népe
küldi a kivégzőosztag elé, A regényben kiemelkedő sze
repet kap az elvakultság, a nemzeti érdekek túlzott
védelmének birálata. Kenéz horvát apa és magyar anya
gyermeke, aki saját tragikus sorsán keresztül éli át
a nacionalista gyűlölködés minden borzalmát, A mü
elején keserűen fakad ki: "Semmi rációt nem látok ab
ban, hogy egymás mellett élő népeket, amelyek egyaránt
a korona alá tartoznak, összeugrasztanak," Többször
kifejti, hogy a népek között nem lehetnek különbségek,
a kis népeknek össze kell fogniuk, fegyvereiket nem
egymás ellen, hanem az idegen elnyomókkal kell szembeforditani. Kenéz tisztán látja - mégha kicsit le is
egyszerüsiti a kérdést -, hogy "a világban csak forra
dalmárok vannak és reakcionáriusok," Nem politikai
pártokat akar szolgálni, hanem a hazáját, a forradalmi
ügyet, Zrinyi példája lebeg szeme előtt, aki független
ségi harcában félretett minden nemzeti ellentétet. Ter
mészetesen Kenéz azt is felismerte, hogy 1848-ban "a
Kárpát-medencében a magyar nép harcolt a forradalom élvonalában"
horvátok a reakció oldalára álltak -, ezért
változtatta meg nevét.
Galambos drámájában jól érzékelteti azt is, hogy
a forradalom menete nem mentes a súlyos belső ellent
mondásoktól, A népfelkelők közé lövetés a helyzet tra
gikus félreértésének eredménye, a felesleges terror -
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ennek esik áldozatul Kenéz - hithü forradalmárokat
j,
emészt el, A vezetésben meglévő ellentétek - Görgey,
Perczel - az egység hiányát bizonyítják, s magukban
rejtik a jóvátehetetlen tévedések lehetőségét is. Az
iró a belső gyengeség, a hibák őszinte feltárásával
nem a forradalomba vetett hitet kérdőjelezi meg - pá^
mutat^tanulmányában Vörös László:"a forradalom mel
letti határozott igen keretein belül hangzik el a nem”
/Kortárs, 1^71,12,/
Kenéz az igaz ügyet szolgálta, halála igy méginkább értelmetlennek tűnik az utókor szemében, A regény
legfontosabb mondanivalója a forradalmi felelősség
kérdése. Kenéz halála a társadalom felelősségére figyelmezet, az elhamarkodott döntések következményei
nek súlyosságára.
Moldova prédikátor hősei helytállásukkal az igaz
ügyet képviselték, A mü fő gondolata, hogy a szörnyű
ségek közepette is meg lehet és meg kell maradni for
radalmárnak, mert minden társadalmi fejlődés csak hit
vallókkal, tevékeny résztvevőkkel képzelhető el. Kocsi
Csergő többször panaszkodik, hogy sokak számára a harc
kedvező alkalom a harácsolásra, az egyéni dicsőség
szerzésére, A regény mégsem a szabadságharccal fejező
dik be; a bukás után a főhős ismét magányos lett, a
helyes nemzettudat igy lesz mentes minden túlértékelés
től, hamis illúziótól. Ennek ellenére mégsem lemondást
sugall a Negyven prédikátor. Történelmünk józan értéke
lésére figyelmeztet. Joggal mondja Moldova: "Történel
münk hangos a kései bánatok zokogásától, melyek már
semmit sém tehettek jóvá," Regényével nem zokogásra
akar késztetni, de mégis megrendülhetünk a könyv olva
sása közben: történelmünk tele van elszalasztott lehe
tőségekkel, elsiratott nagy egyéniségekkel, A tragikus
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magyar mult részvétet váltott ki a világban, de a
regényben Zaffirus csak felrázni tudta Európát, te
vőlegesen segiteni már jóval nehezebb volt, Moldova
hisz a népek "küldetésében": "végig kell járnunk a
magunk útját, mint Krisztus a Golgotán,"
Galgóczi a Közös bűnben azt emelte ki, hogy az
50-es évek politikája szükségszerűen vezetett 1956hoz, de azt sem hallgatja el, hogy az öreg Sokorai
egy embertelen, múltba vesző világ alapján fordul
szembe az uj társadalmi fejlődéssel, a szocializmus
sal, Ez a kettős igazság fogalmazódik meg apa és fiú
szenvedélyes kijelentéseiben: "Nem lehet élni olyan
világban, ahol minden megtörténhet az emberrel" mondja az öreg Sokorai, "de olyan világban sem lehet
élni, ahol semmi sem történhet meg az emberrel" -vall
ja Imre,
A regény lezárása nem pesszimista, A feltárt okok
alapján arra figyelmeztet, hogy emberségesen, felelős
ségteljesen kell élnünk. Ezt az általános igazságot
azonban nem sematikusan mondja ki, nem azt sugallja az
olvasónak, többé hasonló tragédiák nem történhetnek.
Az emberi élet lehetőségeit villantja fel Galgóczi,
hangsúlyozva, nekünk, magunknak kell élnünk ezekkel a
kinálkozó lehetőségekkel, "Elhagyott tanya az ország,
a társadalom, a törvény szélé®, és mégis, innen is
hányfelé vezet az ut,"
Gáli Ménesgazdája szintén a történelmi összefüg
gések, a történelmi felelősség okait keresi. Hatalom
és erkölcs állnak szemben egymással, az 50-es évek
alapkérdései kerülnek a felszinre. Az iró elitéli a
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a forradalmi terrort abban a korszakban, amikor már
az uj hatalom megerősödött, az ellenfelek már nem
képesek a régi rend restaurációjára. Nem a forradal
mi elvek bírálatáról van szó, hanem a helytelen gya
korlatról* Mégsem néhány ember súlyos vétségén van a
hangsúly, hiszen Busó 0. és egész környezete nem
mentes a kisebb-nagyobb hibáktól, az uj társadalom
megteremtése pedig csakis hosszú folyamat végső ered
ménye Tehet,
A regény a tisztánlátás, a megtisztulás jegyében
Íródott; a végső tanulságokat magának az olvasónak kell
levonnia, A tisztánlátás hiánya a korszak egyik jellem
ző sajátossága. Nemcsak a régi rend képviselői nem tud
ják, nem értik, mi fog megváltozni az országban, hanem
az uj rendszer olyan hivei is, mint Busó Bános, Érthe
tetlenül áll a törvénysértésekkel szemben, elveivel nem
tudja összeegyeztetni a Shobert-féle karrierizmust,
Küzdene ellene, de mivel teljesen idegen számára ez a
gyakorlat, nem tud igazán fellépni a túlkapásokkal szem
ben.
A Gyaluvonások sokkal személyesebb ihletettségü
irás, mint a Ménesgazda, bár a két regény által vizs
gált időszak részben megegyezik. Ezért nem véletlen,
hogy a történet kavargó eseményeit áthatják a romanti
kus diákévek emlékei, a NÉKOSZ-korszak forradalmi len
dülete, A 40-es évek második felének kiéleződő osztály
harca, a klerikális reakció elleni küzdelem, a régi
rend képviselőinek utolsó támadásait felszámoló harc
fiatalos lelkesedést, forradalmi elkötelezettséget kí
vánt, A háború után felnőtté váló uj értelmiségben meg
volt ez a mai szemmel szivárványosnak tűnő hit, Tóth B,
minden szépítés, minden álromantikus felnagyítás nélkül
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beszél erről a hegyeket megmozgató alkotókedvről, ami
egy uj Magyarország megszületését eredményezte* A re
gény hitelessége olyan kordokumentumot jelent, amely
rendszerint kimarad a történelemkönyvek lapjairól*
1
Az iró korábbi regényében, a Mi, janicsárokban
szintén ennek !a felhőtlennek látszó korszaknak a tör
ténetét irta meg. /"Tóth Bélát foglalkoztatja, hogyan
nevelődött ki az uj rend, az uj korszak értelmisége.
A két regény‘között az a lényeges különbség, hogy itt,
e másodikban érezteti a felhőtlennek hitt korszak nagy
gondjai, a tiszta szándékok miért szenvedtek hajótörést"/ - állapította meg a két 'müvet összehasonlitva
Ilia Mihály /Tiszatáj, 1979*7*/ A NÉKOSZ megszűnése
valóságos sokkot idézett elő, csalódás, elbizonytala
nodás vett erőt a fiatalokon. Hitüket teljesen mégsem
vesztik el, úgy gondolják, csak egyesek túlkapásai
miatt változott meg minden: "ird meg Rákosinak # • #
hátha nem is tudja, mi folyik itt." A teljes kijóza
nodás 1956-ban következik be. Tóth B, reális képet raj
zol az eseményekről. Nem keres bűnbakokat, inkább az v
l
*'
újrakezdés lehetőségeit mérlegeli: "Megy a nagyjavítás.
Igeni Simára gyalulni, ahol elrontottuk, ahol nem egye
nes a bizalom útja," A főhős az "átszervezés műtétének
fájdalmairól" beszél, forradalmi hitében még ekkor sem
csalódik, van ereje ahhoz, hogy a szocializmus építé
sének egy uj korszakában elölről kezdje*
i

*'■

A regény cselekménye napjainkban fejeződik be.
Tóth B* önkritikusan rámutat a 70-es évek látványos
"lázas semmittevésére", a mindjobban elburjánzó bü
rokratizmusra, a gazdasági "építkezésekben" mutatkozó
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ellentmondásokra. A hit és csalódás egyaránt áthatja
a hősök lelkét, a mü végén - a kudarcok ellenére mégis a remény, a hit lesz az erősebb, A mü befeje
zése mégsem hat naiv lelkesedésnek, mert az iró egy
egész nemzedék útját kisérte nyomon, s ezt nemcsak
gyötrelmesnek, hanem értelmesnek, előrevivőnek tar
totta. Nemzetünk utolsó 30 évének történetét vizsgál
ja, az "általános érvényű tanulságokat keresi meg egy
életmodellt mutat fel." /Kardos József, Kortárs, 1980,
5./ A kritikusan megirt önéletrajzi regényben "boszor
nem történelmet ir, mert
kányos időkről" vall Tóth В
elsősorban az emberi sorsok alakulása érdekli.
#

i

Balázs a Fábián Bálint találkozása Istennel cimü
regényében nem rajzol emberfeletti hősöket, pedig az
ábrázolt korszak valósága mintegy megkivánta az egy
szerű emberektől a rendkívüli erőfeszítéseket. Az Író
nak nem az volt a célja, hogy megmutassa, hogy a ma
gyar katona az I, világháborúban hősiességgel harcolt.
Természetesen az is igaz, hogy Fábián és társai haláltmegvető bátorsággal küzdöttek az olaszok ellen, pedig
érezték, nincs közöttük halálos ellentét. Az emberek
önhibájukon kivül kényszerülnek olyan léthelyzetekbe,
amelyek már századokkal ezelőtt is anakronisztikusak
voltak, amikor az események tőlük függetlenül történ
tek, az ember számára csak a súlyos terhek elviselése
maradt mint lehetőség.
Balázs tartózkodik a nacionalista túlértékeléstől.
Reálisan látja nemzete múltját: "Kossuth alatt gondolt
egyet a magyar, de azt se sokáig. Ott se húzott egyfelé
a nép," Joggal állapította meg Szávai János tanulmányá
ban: "Balázs regényeinek világa, anélkül, hogy akár egy
pillanatra is túllépne hősei látókörén, olyan erőtérben
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helyezkedik el, amely nemcsak egy történelmi helyzet
lényegére, de egy nemzet állapotára vet fényt. Végső
soron a politikára. Az erőt is megsejti, a történe
lemformáló akaratot* Nemcsak elszenvedték, alakítot
ták is a történelmet," /Kritika, 1976* 3./
A Kiálts, város! Debrecene egyszerre tehetetlen
és életerős, diktatórikus és szabadságot adót kilátás
talan és a jövőbe mutató, protestáns hitében végsőkig
elkötelezett és az alapelvet, a predestinációt megkér
dőjelező* A közösség és az egyén olyan dialektikus
egymásrautaltságáról van szó, amelyben a közösségi erő
egyben nemzetmegmentő erőt ‘is feltételez, A kálvini
dogmák puritán, kegyetlen szigorától a dráma szereplő
inek többsége eltávolodik, de Szabó Magda azt is tud
ja, hogy a város, s talán az ország is a hitelvek konok
szigorának köszönheti fennmaradását. Ez a magyarázata
annak, hogy az Írónő a szereplők közül senkit sem itél
el*
A nagyszerű halálban Száraz Györgyöt nem a kegye
let, a feltétlen multtisztelet vezérli, hanem a józan
mérlegelés szándéka. Tisztelet veszi mégis körül a
honvédtábornokokat még akkor is, ha egymás elleni vi
tájuk illúziórombolásnak hathat az olvasó szemében.
E.Fehér Pál mutatott rá Írásában erre a jelentésrétegre: "A nagyszerű halál nem ad mentséget utólag se az
elkövetett hibákra, a kétségekre, az ingadozásra. De
azt is megmutatja, hogy a beigazolódott kétségek nem
adnak felmentést a forradalom ellen elkövetett bűnök
nek," /Népszabadság, 1974, julius 17*/ ilyen bűnnek
tekinti Száraz a Délvidéken kitört kormányellenes zen
dülést, Kossuth-Görgey szembenállását.
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A drámában az orosz tisztek mondják ki a legsúlyo
sabb gondolatokat. Anrep az "elv védelméről", vagyis
arról beszél, hogy az oroszok mindenképpen beavatkoz
tak volna a magyar eseményekbe, de arról is szól, hogy
Ausztria nem nagyhatalom Magyarország nélkül* A dráma
a cári hatalom kegyetlenségét is megemliti, s ez mint
egy kiegésziti a Haynáu-féle rémuralomról és minden ön
kényuralomról való történelmi tudásunkat. Száraz nem
mond újat ezzel, csak felidézi ismereteinket, és a né
zőt,azolvasót további gondolkodásra készteti úgy, hogy
nem ad kész következtetéseket, megoldásokat. Talán'mü
vének ez a hiányossága is egyben - mutatott rá tanul
mányában Fenyő István /Figyelő szemmel, 1976,/
A drámában lehetőség nyilik a visszatekintésre,
a tanulságok megfogalmazására is, A volt honvédtábor
nokok, amikor megtudják, hogy a lehetséges alternatí
vák közül a kivégzés - az azonos sors - vár rájuk,
akkor már mindenképpen egységesek a reakcióval szem
ben. Megosztottságuk ellenére is egyértelműen elutasít
ják a behódolást, a lepaktálást, A legfőbb kérdésben
\
tehát minden belső ellentétet félretesznek, bizonyít
ván ezzel igazi forradalmiságukat.
A Magyarok Németországba került hősei a számukra
mindenképpen idegen világban érzik igazán hazájukhoz
való kötődésüket, összetartozásukat, A tiz Németország
ba került napszámos távol a szülőföldtől döbben rá arra,
amire korábban nem is gondolt, hogy magyar. Ez az oka
annak, hogy hazamennek, pedig a figyelmeztetésből tud
ják, a férfiakat el fogják vinni katonának. Magyarságtudatuk kohéziós erőt jelent, de a tudat mélyén ott van
az egyénit érdek, az érvényesülés vágya is. Magyarságuk
hangoztatásáéiért egyben védekezés, másrészt a külső,
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náluknál erősebb erőkkel szembeni összefogás# Megkapó
a kisregényben az, hogy Balázs bemutatja a különböző
nemzetek elnyomott népeinek egymásrautaltságát# A
krumpliszedés jelenetéből érezzük, hogy sorsuk közös#
Nem élnek vissza kivételes helyzetükkel, ösztönös in
ternacionalisták lesznek, segitenek a rabsorban élő
franciáknak, lengyeleknek# Hazaszeretetük mentes min
den nacionalizmustól, ezért mindenképpen ironikusan
kell értelmeznünk a regény utolsó jelenetét, amikor a
Szózat dallamára vonulnak az állomásra, a háborúba#
Internacionalizmusuk a helyzet adta körülményekből,
humánus jellemükből fakad, s nem valamiféle irói fel
fogásból. Balázs regényének legfőbb gondolata, hogy
tagadja a "bűnös nép" nemzetünket sújtó mitoszát. A
Németországban munkát vállaló magyarok igaz, hogy csak
ösztönös internacionalisták voltak, olyanok, akik ko
rábban teljesen el voltak vágva a külvilágtól, - éppen
ezért sohasem politizálhattak - mégis megérezték /em
berségük vitte rá őket/, hogy a bajbajutottakon segiteniük kell# Humánus tetteikkel, együttérző magatartá
sukkal bizonyltja Balázs, hogy az egyszerű emberek vi
lágától idegen más népek megvetése, gyűlölete#
Az irói téma és üzenet merőben más a Kálmán király
ban mint a Magyarokban és A nagyszerű halálban, mégis
összekapcsolja ezeket a müveket az a tárgyilagos szem
lélet, amely a 70-es években született alkotások egy
részére jellemző# Páskándi drámájában idealizálástól
mentes történelmi helyzeteket és alakokat ábrázol# A
címszereplő Könyves Kálmán nem I# Lászlót választja
példaképének - túl közelinek tartja - hanem az államalapitó István királyt# Elhatározásában bizonyos távol
ságtartás, a tömegek feltétlen tekintélytisztelete ját
szik szerepet, Istvánról mondja: "Ugyan ki merné bántani,"
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Kálmán tudja, hogy országában az elnyomást csak a pá
paság ideológiai fegyverével tudja fenntartani, ”,A
királyok fölé is kell valaki" - vallja Álmosnak, aki
keresztezi terveit, de mégsem számolhat le vele, mert
nem akar mártirt, hőst csinálni belőle# Páskándi te
hát nem von glófiát az Árpád-házi királyok fölé, Kálmán
szavai mindenkor a józanságot képviselik, A politikai
érdekek mindent meghatároznak, a hatalom fenntartása
érdekében minden eszköz, amely az állam érdekeit szol
gálja, felhasználható. /Kálmán: "kegyes csalások nélkül
i
nem megy."/
A magyar nemzet fennállása óta élet-halál harcát
Vivta fennmaradásáért, A kezdeti korszakban létét annak
köszönhette, hogy uralkodói helyes diplomáciai érzékkel
a célszerű megoldásokat választották, az erősebb, az
ideológiailag haladóbb nagyhatalom támogatását élvez
ték, Marcellino a második felvonás elején létünk zálo
gának saját erőinkre való támaszkodást tartja, ugyan
akkor Álmos a császári hatalom feltétlen hűségében lát
ja népünk jövőbeni sorsát.
Páskándi drámájában - ha áttételesen is - nem
hallgatja el a XII, századi történelmünk belső harca
it, a sokszor kegyetlen valóságot.' Nem célja az ese
mények megszépítése, nem múltbeli dicső példákat keres
történelmünk e századában. Nem azt akarja bizonyítani,
hogy független nemzeti történelmünk csakis dicső pél
dák sorozatából áll*. Kálmán oldalára áll - még akkor
is, ha kegyetlen tettét erkölcsileg semmi sem menti -,
mert tudja, hogy Álmossal szemben ő képviselte a hala
dást, az ország függetlenségét.

\
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Szabó Magdának Az a szépj fényes nap cimü drámá
jában a nagy történelmi korszakváltások általános
képletét sikerült művészi hitelességgel ábrázolnia.
Ez a gondolat a Kálmán királyban is központi kérdés.
Az átalakulás áldozattal jár, de a jövő érdekében
ezt mindenképpen vállalni kell. A minden korszakban
és földrészen érvényes alapigazságok mellett nemze
ti önérzetünket bántó, napjainkban is jelentkező té
ves beállítással is szembefordul. Vajk önemésztően
veti fel a mü végén pogány származásunkat, civilizá
latlan, rabló voltunkat, keletiségünket. Géza válasza
egyértelmű: a "nyugati keresztények" sem voltak kü
lönbek a hatalomszerzésben, nincs tehát miért szégyen
keznünk, ez a történelmi fejlődés valós útja". A drá
mát áthatja egyfajta félelem a német befolyástól, ami
nemcsak a választott történelmi esemény lényegéből
következik, hanem benne van az utána következő ezer
év magyar történelemtudata is.
Spiró a Kőszegőkben az ellentmondásokat akarja
feltárni, küzdve minden naiv, illúziókat tápláló tör
ténelemszemlélet ellen, A "hálás" utókor ágyúgolyónak
nézheti a megkövesült gombócokat, a kikiáltott Kőszeg
országban sokan nagyszerű hőstettet láthatnak, ezek
azonban mind olyan hamis illúziók, amik a nemzet múl
tat megszépitő ábrándjait jellemzik. Spiró azonban
túlzottan is deheroizál, az elkövetett hibák felnagyít
va jelentkeznek, pozitiv tettekre nem igen van példa
a drámában. Nem valószinü, hogy a várvédő lakosság csak
magáról gondoskodott, az is nehezen hihető, hogy a tol
vajok voltak többségben a seregben, s az már szinte hi
hetetlen, hogy mindenki válogatás nélkül ölt, ha önös
érdeke úgy kívánta. Különösen feltűnő ez a beállítás,
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hiszen tudjuk, hogy Spiró groteszk müvével a mai kor
emberéről szólt. Természetesen vannak a műnek egyér
telműen elfogadható igazságai is. Mindenképpen mainak
érezhetjük azt a példabeszédet, amelyben a Szakács'és
a Diák arról vall, hogy nekünk, magunknak kell ten
nünk, cselekednünk, külső segítségre nem számíthatunk.
Spiró Nyulak Margitja a hit elvesztéséről szól,
A választott drámai forma sok hasonlóságot mutat a
Kőszegőkkel, A tehetetlenségükben egymásnak eső embe
rek gyűlölködésének a királyi döntés vet véget: kopor
sót küld és elindítja a szentté avatási folyamatot,
Sziládi Dános hivta fel a figyelmet arra, hogy "az is
teni szeretet házában a legsötétebb terrorizmus üt ta
nyát, de megteremtődik a királyi! harag közvetítő köze
ge, Az a közeg, amely ugyan semmi szellemi közöset nem
vállal magával a királyi paranccsal, de mert saját cél
jait csak Margit ellenállásáénak legyűrésén keresztül
valósíthatja meg, mintegy végrehajtja a királyi parancsot,"
/Jelenkor, 1979, 3,/ Ebben a helyzetben nem IV, Béla sze
repe a fontos, Spiró arcnélkülinek ábrázolta az uralko- '
dót, valójában az Árpád-házi királyi szerepe ki is ik
tatható, Arról a politikai manőverezésről van szó, amely
csak addig hivatkozik az általa "szentnek" tekintett ide
ológiára, amig érdekeinek az megfelel. Ez a reálpolitika
súlyos erkölcsi torzulásokhoz vezet, Margit, aki komo
lyan veszi szerepét, lehetetlenné válik, társai megvetik,
kiközösítik, Margit hinni akar, de környezetében hit nél
küli, számitó, a hatalmat kiszolgáló emberek élnek, Beáta
nővér gúnyt üz a szentté avatási előkészületekből, nyulat csempész a holttest helyébe, pedig a szertartáshoz
romlatlan földi maradvány kellene, A csoda tehát elmarad,
a zárda lakói nem is hisznek ebben, egyéni érdekeiket
többre becsülik az elveknél,a hit béli meggyőződésnél.
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Ipoly hűvös, számitó fejjel mondja: "Magyarország nem
zetközi hirneve a tét*" Spiró nem akar Margitból roman
tikus hőst alkotni /halála értelmetlen/, s a nézőt nem
kivánja történelmi és jelenkori illúziókban ringatni,
ezért a mü végén nem érezhetünk szánalmat egyik szerep
lő iránt sem, de nem is gyűlölhetjük a zsarnok uralkodót.
A Régimódi történetben Szabó Magda is kerül minden
nosztalgiát, hamis idealizmust* Realista regényében birálja a dzsentriket, a középosztályt^ a kispolgári életszemléletet, a polgárság befelé fordulását, A szereplők
között nincs igazán boldog ember, nem is lehet, csak az
olvasó szánalma, megértése övezheti a lefojtott világ
ból valahogy kitörni vágyókat* Rickl M,', Bányai R* val
lási fanatizmusa ellentmond az alapvető keresztényi té
telnek: "Az ember senkit sem gyűlöl." Különösen szembe
ötlő ez a gyűlölködés, vallásháború a századfordulón*
Szabó Magda azonban nem elégszik meg ennek az álta
lános tételnek’a kimondásával, kiemeli, hogy Gacsáry
tiszteletes nemcsak "buzgó pásztora" volt egyházának,
hanem "szenvedélyes magyar is". A hit józan védelmező
je voltaképpen az alacsonyabbrendüség, az ember ember
által történő megkülönböztetése ellen is küzdött, s igy
válhatott a regényben példaképpé, bizonyítván, hogy csak
szilárd hittel érdemes és lehet élni.
A regény és a dráma nem ad széles társadalmi tab
lót* Ennek ellenére az egyéni sorsokon átszürődik a
kor kegyetlen valósága: a munkanélküliség, az emberi
nyomorúság - amely független a vallási hovatartozás
tól -, a millennium hamis, nemzetvesztő magyarkodása,
a kivándorlás, a Habsburgoktól való függőség nemzetün
ket veszélyeztető közvetlen hatása. A müvek félreérthe
tetlen társadalombirálát ok, amelyek leplezetlenül fel-
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tárják a századforduló, a századelő elmaradott magyar
politikai, társadalmi és ideológiai viszonyait, ugyan
akkor a nemzeti értékek, a halvány kibontakozás jelei
is hangsúlyt kapnak.
Spiró Kerengőjének témája is a századforduló* A
regény történelmi tudatunkat meghatározó tényezők kö
zül a leghangsulyozottabban a forradalom kérdéseivel
foglalkozik. A távlatbalátás irói eszközével túlmutat
a századforduló történelmén, már előre jelzi a háborút
követő forradalmak győzelmét és bukását, A mü szereplői
közül Sidó Zoli a világforradalomtól várja a jobb jö
vőt, tudván azt, hogy ő nem alkalmas petőfis hőstettek
re, Virágh Miki a nihilista kozmopolitizmus ellen lép
fel, Adorján András minden öncsalással le akar számol
ni. Helyesen látja, hogy a 48-as4 eszméket meghamisít
ják, visszaélnek velük, aki pedig a tiszta eszmékhez
ragaszkodik,félreállitják, meghurcolják, pedig Petőfi
eszméi a mai kor eszméivel is összemérhetők, igazságuk
vitathatatlan.
A Gyémántperben Mocsár Gábor nemzeti számvetésre
vállalkozik, bizonyítva, hogy a szabadságharc ellent
mondásait, a vezetők tévelygéseit őszintén fel kell
tárni. Az iró érzelmileg a radikálisokkal szimpatizál,
nem hallgatva el hibáikat. Bárdos Pál Mocsár történe
lemszemléletét eklektikusnak tartja. ^Népszabadság,
1973.junius 12./ Az elképzelt olvasóval való "vita" a
tárgy több oldalról való megközelítését eredményezi.
A regény feltárt igazságai meggyőzőek: "az igazi forra
dalomnak önmagából, önmaga talajából, s nem más forra
dalomból kell feltöltődnie; a nemzetiségi kérdés volt
a kérdések kérdése,"
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Ugyanakkor fenntartás nélkül nem fogadhatjuk el
azokat az érveléseit, amelyek leegyszerüsitve, jellem
beli rosszindulatra redukálva vizsgálják a haladó és
reakciós erők összeütközését* A függetlenségi Nyilat
kozat és Madarász félreállitása között nincs olyan
összefüggés, mint amit az iró feltételez*
Mocsár jól látja a magyarság helyét a sajátos kö
zépeurópai térségben. "Egyetlen olyan népcsoport él a
birodalomban, amelynek az államhatárain túl nincsen
jelentős népcsoportja. És ez a magyar," Az iró találó
történelmi példákat keres az internacionalista forra
dalmi összefogásra* Damjanich, Leiningen /nem is tudott
magyarul/ véres harcai bizonyitották, hogy a haza meg
mentése és a társadalmi forradalom feladata túlmutat
országhatárokon, nemzetiségeken. Nem volna azonban tel
jes és hü a kép, ha megmaradna ezeknél az ismert tényék
nél, Rámutat arra is, hogy 800 magyar harcolt az ameri
kai polgárháborúban /lásd Dobai Csontmolnárok/,
A regény alapján egy reálisabb - de nem problémamentes kép bontakozik ki az olvasó előtt az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról, hiszen nem a rossz em
lékű magyarkodáson, de nem is az önbecsmérlő, nemzet
emésztő kozmopolitizmuson van a hangsúly. Tudjuk, hogy
nem Kossuth "csinálta" egyedül a forradalmat, de forra
dalmi szerepe az eseményekben mégis csak meghatározó
volt.
A Visegrádi estékben Féja a nemzeti önismeret, a
történelmi szereplők iránti megértés jegyében állitja
egymás mellé 1848-49 történelmi alakjait* A nemzeti ön
csalások és mitoszok ellen hadakozik: "nagy illúziók
nemzete vagyunk, az illúzió pedig maga az ellentmondás."
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Azt bizonyltja Fája, hogy nem Kossuth és Görgey szemé
lyes ellentéte okozta az összeomlást, a bukásnak törté
nelmi, társadalmi, nemzetiségi, külpolitikai okai vol
tak* Görgey tragédiája nem az árulás, hanem az, hogy az
események józan mérlegelése miatt szembekerült az or
szág közvéleményével* Igaza van az Írónak abban, hogy a
bünbak-mitősz komoly veszedelemmel jár, mert a nemzetet
önteltté, elbizakodottá teszi* Leszámol azzal a végzetszerű mítosszal is, hogy sorsunk teljesen determinált,
mi magunk egyedül nem vagyunk képesek forradalmi tettek*re. Ezt nemcsak a szabadságharc idejére érti Féja, hanem
az emigrációra is vonatkoztatja* Ugyanakkor a sorok kö
zött ott lappang a nemzeti büszkeség: "kis nép fia ennyi
re még sohasem lázit;otta fel az emberiséget," A forrada
lom jelentőségét bukásában is helyesen látta, tudja, lát
tatja a későbbi következményeket is, A regényben kellő
hangsúlyt kap a nemzetiségi kérdés* Beniczky F • I E rdősi
I, szlovák származású parasztokat toboroztak a forradal
mi seregbe, nemzetiségi származásuk magyar érzelemmel pá
rosult, bizonyítván azt, hogy a forradalmi ügy sikere
mindennél fontosabb. Szó esik azonban arról is, hogy a
magyar vezetés egészen a szegedi nyilatkozatig nem volt
képes megérteni a nemzetiségi szembenállás okait.
A nemzetet eltipró két nagyhatalom közül természete
sen az osztrákokat éri komoly bírálat, az oroszokról más
a véleménye: "Mintha szégyellték volna, hogy ellenünk
harcolnak,"
Féja regényében történelmünk legfontosabb tapaszta
latait vizsgálja: a társadalmi fejlődés, a nemzeti füg
getlenség, a nemzetiségi kérdés megoldásának összefüggé
seit kutatja, szembesítve ezeket a helyes nemzeti önis
merettel.
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Dobai a Csontmolnárokban a magyar történelem jeles
fejezetét - 1848-49-et - az európai fejlődés egészébe
illeszti. A haza sokoldalú, bonyolult, jellegzetesen ke
let-európai problematikáját próbálja kidolgozni hamis
pátosz és fellengzősség nélkül, nagyfokú humanizmussal.
"A szereplők érrendszerében körvonalazódnak az európai
eszmék, Saint-Simon, Mazzini, Marx, sőt feltűnik az ex
centrikus angol, Messingberd is, aki utópisztikus kommuna
államához az európai forradalmak veteránjaiból toborozza
a hősöket."/Nácsa Klára, Kritika, 1974.12./
Azzal, hogy Dobai a Bem által képviselt internacio
nalista forradalmiságot tartja a jövő felé vezető ut
legfontosabb állomásának, a 48-49-es forradalom és sza
badságharc helyes arányait állitja helyre. A Semprun
mottó magyarázatot is ad arra, hogy Dobai mit ért internacionalizmus alatt: " « « « mindenekelőtt azt jelenti, hogy
az ember otthon csinál forradalmat." Dobai igyekszik a
forradalom ismert történelmi alakjait a nacionalista,
kozmopolita túlértékelés nélkül bemutatni, Batthyány csak
reformer volt, Kossuthnak szüksége volt az árulás mítoszá
ra - ez volt a forradalom negativ legendája, Petőfié a
pozitiv, bár a forradalom nem azonos Petőfivel. Az ese
mények Bemet igazolták, aki tapasztalatai alapján tudta,
hogy a forradalom világméretű győzelme előbb-utóbb elkerülhetetlen.
1849, után a magyarság egyre távolabb került az
újabb forradalmi területektől, A Lipcsében kitört mun
kássztrájk, az amerikai polgárháború előrevetítette egy
uj forradalmi korszak kezdetét, Bodilla sírfelirata
"Roű% Republicain Communista" jól példázza az események
dialektikáját.
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Dobai meghatározónak tartja a magyar forradalmat,
mégis józan realitással mérlegeli a történteket, a ma
gyarság* kelet-európai szerepét. Nem hallgatja el azt a
tényt sem, hogy a nemzet miközben a szabadságért küzdött,
közben elnyomóvá is vált. Tehát sajátos helyzetünket il
lúziók nélkül látja, tudja, hogy a magyarnak "csak köz
tes" szerep jutna, nem a Kossuth által megálmodott fősze
rep, Az eltelt több mint száz év tapasztalatából leszűrt
megállapitás'okat a történelem igazolta.
A józan realitás igénye vezényli Nagy Andrást Toron,
1867. cimü regényének deheroizált hősábrázolásával,
amelyből szervesen következik, hogy az iró nemzetének
múltjáról és jelenéről sajátos nézeteket vall. Valósá
gos, az értékek alapján álló nemzetképet akar kialakíta
ni az olvasóban, félretéve minden nacionalizmust és kozmopolitizmust. Egyértelműen elitéli a 48-ban "kokárdával
a mellükön nézték" forradalmárok zsidók elleni fellépé
sét, sajnos nem szólt a magyarság ellen elkövetett nemze
tiségi akciókról. Lisznyay illúziókat leromboló mondatai
- bár részben igazak - a magyar értékek megkérdőjelezését
j elentik.
Jól látja Nagy A • I hogy 1849-cel nemzetünk elszakadt a forradalmi mozgalmaktól. Bérczy a lehetőségeket
egy lóverseny nyerési eshetőségével hasonlítja össze:
"Valaki csak befut
" A bukás után érzi, tudja,' ez a
"valaki" nem a magyar nemzet lesz. A regény végén az a
benyomásunk, mintha az iró a túlzott kozmopolitizmus hi
bájába esett volna a korábban igaznak vélt tételek eluta
sításával.
# 0 0
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Illyés érdeme Az ünnepelttel, hogy minden bántó
aktualizálás nélkül képes a múlt tanulságait levonni*
A vállalt feladat nagysága és az eszmékhez való hűség
összefüggése a központi gondolat a drámában* Tudja,
hogy nem elég a népet felszabadítani a rabságból, meg
is kell tanitani arra, hogy élni is tudjon kivivőit
szabadságával, A Petőfi évforduló /1973*/ csábításait
leküzdve, a forradalom túlzott eszményitését messze d.kerülte Illyés. Az iró őszintén vall a forradalom belső
megosztottságáról, nem rajzol szivárványos képet: a
szabadszállási nép nacionalista, faji demagógiával meg
fertőzött csürhe* A nacionalista öldöklést)az idegen
érdekekért folytatott rabló háborút egyaránt elitéli
Illyés* Petőfi mondja a dráma első részében: "A határ
vidéken ölik a magyart! S hogy közben a magyar katona
ság meg az olaszokat öli, Tébolyitó*" Ennek a súlyos
ellentmondásnak a felvetésével áll helyre a helyes nem
zeti értékelés*
A futárban a forradalmi harc sikereinek legfőbb
akadályozója a nacionalizmus, Sándor I, őszintén fel
tárja az elkövetett hibákat, bűnöket, nem hallgatva el'
a magyarok túlkapásait, a szerbek, a románok kegyetlen
kedéseit, A forradalmi magyar kormány nem hajtja követke
zetesen végre a dekrétumokban megfogalmazott t ételeket,
igy súlyos jogtalanság éri a zsidókat és az országban élő
nemzetiségeket. Ugyanakkor a szerb őrmester törlesztésről
beszél - felgyújtják a magyarok házait, leverik a város
háza faláról a magyar cimert -, ezzel akarja kegyetlen
tettét igazolni, Sándor I* nem tesz különbséget a gyűlöl
ködések között, egyformán elitéli őket, Eösivel mondatja
ki a történelmi igazságot: "jelszavunk nem üldözni senkit
legyenek ők is békével hozzánk," Nicolaé Stancu ön
Ф « *
kritikus beszédében a közös szabadság kivívását a nemzeti
ségi kérdés elé helyezi, megmutatván ezzel a helyes utat
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a Közép-Európában élő népeknek* Valóban nem is lehet
különb sorsuk az itt élő népeknek, ezt bizonyltja a
regény befejezése is: a császáriak válogatás nélkül
kivégzik a forradalomban harcolókat nemzetiségükre va
ló tekintet nélkül* Ezzel beigazolódik Stancu intelme:
"amig egyetlen családot fenyegetés érhet nemzetisége
vagy vallása miatt, addig egyikünk sincs biztonságban."
Sándor I. figyelmeztetése józan történelmi vizsgálat és
egyben erkölcsi cselekvésre buzditó szándék.
Á regény másik nagy tanulsága, hogy a forradalom
nagy társadalmi, politikai, nemzetiségi feladatok meg
oldása közepette nem feledkezhet meg az emberről, arról
az emberről, akinek nem elég a szabadságot hangoztatni,
de birtokába kell adni.
Cseres a Parázna szobrokban kerüli az ország sor
sát elemző sablonokat, a valóságot leegyszerüsitő kö
vetkeztetéseket. Az Írónak nincs szándékában a történe
lemtudomány eredményeivel polemizálni, természetesen
elfogadja a szaktudomány eddig feltárt eredményeit: a
trianoni béke megítélését, a Tanácsköztársaság jelentő
ségét, Magyarország II, világháborús szerepét.
Cseres különös figyelmet szentel a rajtunk, cselek
véskörünkön kívülálló eseményeknek, megemlítve Benes el
fogultságát a magyarokkal szemben, a nagyhatalmak dönté
seit, Rákosi szerepét a magyar légiók felállításának meg
akadályozásában.
Az iró nagy érdeme, hogy a magyar tisztikarról
reális képet kíván rajzolni, A jogos elmarasztalás mel
lett "felépiti egy nyitott, a háborúban is tiszta itéletü magyar katonatisztnek a mítoszát," /Márkus Béla,
Alföld, 1980. 1,/ A tiszteket nem azonosítja - helyesen -
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a fasiszta vezetőkkel, meggyőződéssel vallja, hogy a
hadsereg vezetőinek egy jó része, ha nagyobb perspektivát kap, bekapcsolódott volna a németek elleni el
lenállási mozgalomba, Thormay mondja a műben: "mi nem
akartunk harcolni a szovjet hadsereg ellen, S nem is
harcoltunk,"
Cseres nemzettudatunkat önkritikusan vizsgálva
történelmi kiszolgáltatottságunk különböző múltbeli
helyzeteit tárta fel. Természetesen ném az a célja,
hogy passzivitásra, mindenbe való beletörődésre kész
tessen bennünket. Éppen ellenkezőleg, tragikus múltúnk
ból a dermedtséget, a megaláztatottságot látja még nap
jainkban is erősebbnek, s ezt a nemzettudatot kárositó
képzetet szeretné eloszlatni. Az önismeret hiányából
súlyos zavarok keletkezhetnek - vallja az iró - a nem
zet, a nép elbizonytalanodik, úgy érzi, a történelem
alakításában semmilyen alkotó, pozitiv szerepe nem le
het, tehát mindent a véletlenre biz.
A Parázna szobrok nagy érdeme, hogy nemcsak a ma
gyarok háborús felelősségéről irt Cseres, hanem azt a
kérdést is felveti, mit tettek mások értünk, érdekünk
ben, Tényekkel bizonyltja, hogy a "Moháccsal súlyosbított
Trianon" nemcsak az akkori vezetők bűne miatt következett
be. A 70-es évekből visszatekintő központi alak, Thormay
a ciprusi válság kapcsán jegyzi meg: "Ott azért a 118,000
törökért évek óta folyik a hercehurca. Ha a mi magyarja
ink sorsát hasonló szinten eszébe jutna az ENSZ urainak
képviselni," Mint minden párhuzamba állitás, hasonlat,
ez is csak félig igaz, de jól jelzi az Írónak azt a szán
dékát, hogy nemzetünkön, nemzettudatunkon esett sérelme
ket minél előbb orvosolni kell, A tisztánlátásnak, az
őszinte szembesítésnek jegyében íródott a könyv, A mü
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legfontosabb jelentéstartalmára, a regény küldetésszerü
szerepére mutatott rá Írásában Erki Edit : "Egyforma ke
ménységgel ábrázolja a magyarokat ért és a magyarok ál
tal elkövetett szégyenteljes tetteket, "bevallja a tör
ténelmet" a maga művészileg lehetséges teljességében*"
/Uj Tükör, 1979. junius 3,/
Simonffy drámájában a II* világháborúban történte
kért nem bűnösöket keres, hanem a valóságot ábrázolja.
Azt mondja, hogy az elkövetett vétkekért nem egy nemzet
felelős, hanem az ország akkori politikai és katonai
vezetése. A dráma ezredeseinek nincsenek illúzióik a né
metek barátságáról, ismerik a Mein Kampf-ot, tudják,
Hitler milyen sorsot szán a magyarságnak, de arról sem
feledkeznek meg, hogy az utóbbi 500 év alatt katonai
győzelmet nem arattunk, mindig a vesztesek oldalán har
coltunk. Ennek ellenére a tiszteket a túlélés, a fennma
radás erős vágya hajtja még fonák helyzetükben is. Kisnek, a követségi titkárnak félelme valós volt, nemhogy
nem tudjuk visszaszerezni Trianonban elvesztett terüle
teinket, de a nemzet fennmaradása most a tét. Vörös azon
ban tudja, hogy "az oroszok számára nincs magyar kérdés",
vagyis nincs szándékukban a kialakult határok megváltoz
tatása. Simonffy jól látja azt is, hogy antifasiszta ellen
állásra Magyarországon már csak azért sem kerülhetett sor,
mert a bolsevizmussal rémisztgetett lakosság gyökeres szem
léletbeli megváltoztatására reális esély nem lehetett. Ha
nem is mondja ki közvetlenül, de érezzük, ő is elutasítja I
az "utolsó csatlós" történelmileg nem igazolható felfogáét.
A mü reális értékeket akar felmutatni - szembeszegül
ve minden önáltatással -, mindenképpen elitélve a nemzet
önbecsmérlését is. "Egy több száz éve nyugati orientáció
jú kultúrának, amelyik ki akarta nőni keleti eredetét,
most irányt kellett változtatnia, ahhoz még egy emberöltőnyi idő is kevés, nem néhány,-hónap. Két világ határán
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élünk területileg és szellemileg, és a hovatartozás
vállalása nemcsak akkor, 35 éve volt aktuális téma, ma
is az" - nyilatkozta az iró Vadas Zsuzsának. /Petőfi
Népe, 1979# április 8#/
Az ártatlan tézis-regény# Már korábban Illyés Gy.
is rámutatott arra a nemzettudatban meglévő torzulásra,
amely szerint Magyarország - mint Hitler utolsó csatló
sa - nem érdemel kegyelmet az elkövetett szörnyűsége
kért# Különösen káros az a felfogás, amely szerint a
háborúban vesztes Magyarországot azonositották a magyar
néppel# Ezzel a torzulással vitázik Balázs regényében,
hasonlóan Simonffy drámájához# Az ember és történelem
viszonyát vizsgálja, az egyensúly a műben a történelem
felé billen, A huszárezred példázattá válik, a magyar
ság háborús szerepének tükre lesz# Ha leegyszerüsitve
is, de jól érzékelteti az iró, a magyarság akarata el
lenére, idegen érdekekért harcolt, német parancsra cse
lekedett, A vesztett helyzetből menekülni akaró huszár
ezred sem mentes a hibáktól: tétovázásuk teszi lehetet
lenné a helyes döntést# Az iró mindent leleplező erővel
Ítéli el a németbarát tisztek hazafiatlan szerepét# Az
ezred tragikus sorsa Magyarország II# világháborúban
betöltött szerepének modellje is lehet#
I

A Tartozó életben is benne vannak a magyarság meg
nem valósult lehetőségei, az elszalasztott alkalmak#
Az összmagyar politika lényegét ismerjük meg: a minden
be belekezdő, de a nagyhatalmak szorításában megtorpanó,
éppen ezért következetlen állami vezetést.
A mü főhőse, Kelemen K# lelkiismeretesen lát hozzá
a nyomozáshoz, felettesei azonban kevés teret adnak ne
ki, majd később le is állítják az eljárást# Közben meg-
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ismerjük a korszak ismert politikusainak elképzeléseit,
igy Teleki miniszterelnökét is, aki tétovázó, bizonyta
lan, kiszámíthatatlan lépéseinek következményeként az
öngyilkosságot választja, mintsem az eseményekkel való
nyílt szembenézést.
Dobai a magyar nemzettudatot vizsgálja, elutasít
va az irredentizmust, másrészt a trianoni békekötés
népünkre mért megalázó következményeit. Azok a törté
nelmi dilemmák, amelyek Kelemen alakjában kristályosod
nak ki, történelmünk eddig is meg nem válaszolt kérdé
sei, A németektől remélt területi revízió és annak ára,
valamint a Dunai konföderáció eszméje egyaránt fontos
teret kap a regényben. A főhős olvasmányaiból a legélén
kebben 0. Stuart|Millre emlékezik: "olyan állam, amely az
и
embereket eltörpíteni iparkodik # « • csakhamar kénytelen
lesz belátni,' hogy kisemberek sohasem voltak képesek
nagy dolgokat létesíteni." Szóba kerül a regényben Zrí
nyi M. alakja is, mint a "magyar nemzeti magatartás ele
ven ősisége és fedezete." Dobai nem marad következetes,
a németek nála is szőkék, kegyetlenek és erősek, velük
szemben a magyarok mindig kisszerűek, cinikusak, hamis
tudattal rendelkezők, akik hősi szólamokkal nyugtatják
magukat. Ez alól talán a főhős és Makovényi a kivétel.
Lengyel Péter a Cseréptörésben a több jelentésré
teg közül a magyarság II. világháborúban játszott sze
repével foglalkozik a legárnyaltabban. "látszottak ve
lünk, mint macska az egérrel, kergettek, hajtottak, kó
boroltunk a régi vonalak mögött" - mondja a regényben
az iró. Az emberek nem önszántukból jelentkeztek kato
nának, a megfélemlített, félrevezetett lakosságnak nem
voltak népirtó céljai, történetesen nem is lehettek bű
nösök, annál inkább áldozatok. "Bárán a múltat keresi.
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de nem azt, amely az eltelt évekkel tűnt el, hanem azt,
amelyik ott lappangott az árvákban és a feledni akarók
ban kimondhatatlanul is" - irja a regényről Imre László,
/Tiszatáj, 1979.6./
A regény másik jelentésrétege a háború utáni törté
nelmünkről szól. A személyi kultusz évei, amikor például
az uj trolibusz vonalakat Sztálin születésnapján helyez
ték üzembe és az ő életkorának számával jelölték, a jö
vőt kérdőjelezték meg. Ha nem is sok szó esik erről az
időszakról, az 50-es évek elejének problematikájáról,
mégis az a tehetetlenség, ami a mü egész világát áthat
ja, a korszak értelmiségének mozgásképtelenségét érzékel
teti. Nádas regényében a nemzet tragikus sorsáról, a
Cseréptörésben égyéni tragédiákról van szó.
A Hatalom nélkül cimü regény erénye, hogy a dicső
küzdelmeket, eredményeket, ugyanakkor a ^megtorpanáso
kat, kudarcokat is bemutatja. Dobozy arról is vall müvé
ben, hogy 1945-ben elkötelezett, előítéleteket nem isme
rő emberek vivták meg a maguk osztályharcát. Ma már a
Czobor által képviselt magatartás időszerűtlen, a túl
zott egyénieskedés, az ököl joga korunkban már idejét
múlta, mégis a tettekért felelősséget vállaló közéleti
ember tiszteletet érdemel.
A regény cselekménye "a ki kit győz le" nagy társa
dalmi változások idején játszódik. A korszak bonyolult,
s olykor*áttekinthetetlen összefüggéseit legtöbbször a
párt vezetése sem volt képes feltárni, s igy ennek a kö
vetkezménye lett a helytelen szövetségi politika. A párt
néha hibás intézkedése megbontotta a dolgozó osztályok
között korábban létrejött egyensúlyt és torzulásokat
eredményezett a mindennapi társadalmi gyakorlatban. Ugyan
akkor a regény főhőse, Czobor is gyengének bizonyul, mert
túlkapásaival nem mindig a helyes utón jár.
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Dobozy regényében a feltárt hiba nem a forradal
mi átalakulás létjogosultságát kérdőjelezi meg, hiszen
a bemutatott torzulások mellett a progressziót, a tár
sadalmi haladást, - amit a párt és Czobor is őszintén
akar - csak legfeljebb lassíthatják, de megakadályozni
nem tudják* A Hatalom nélkül erénye tehát éppen ez az
árnyalt, túlzásoktól mentes ábrázolásmód.
Dobozy a forradalmi korszak problematikáján belül
a nemzettudat néhány kérdését is felveti, Czobor elité
li a svábok kitelepítését, hiszen ő a háborúban nem a
németek ellen harcolt, hanem a német hadsereg ellen.
Tudja - ez az iró véleménye is -, hogy nem minden sváb
ember volt a "nagynémet-gondolat" hive, A magyarországi
németek kollektiv felelősségrevonása már csak azért is
súlyos hiba volt, mert többségük becsületesen dolgozott,
a II, világháborúban a magyar hadseregben harcolt.
A nemzeti érzés és a forradalmiság napjaink egyik
legbonyolultabb kérdése, A Testvérekről mondjajlllyés :
"Minden forradalmár idealista, eszményeiben hisz. Vi
szont a forradalom a legdurvább cselekvés, elkerülhetetle
nül zavarba hozza az úgynevezett idealistákat. Magadnak
is zsarnoknak kell lenned, hogy a zsarnokságot megdöntsd.
Ezek a mi problémáink: ezen áll vagy bukik sokhelyütt a
forradalom sorsa," /Népszabadság, 1972, január 4,/ Illyés
tehát önvizsgálatra törekszik, s a mü III, felvonásának
végén félreérthetetlenül bizonyltja, hogy a két testvér
nem ellenfele egymásnak.
Az iró nem hallgatja el nemzeti gyöngeségeinket,
hibáinkat, de határozottan az a célja, hogy az értékek
kapjanak nagyobb hangsúlyt. Ezzel nem vét a történelmi
hűség ellen, az értékek helyes arányát szeretné vissza
állítani, A korábban irt Dózsájában a nemzet pusztulá-

182

sáriak érzése uralkodik el, a Testvérekben a bukás elle
nére sem beszélhetünk erről* A mü alkalmas arra, hogy a
történelmi cselekvés értelmességébe vetett hitet hely
reállítsa, nem feledkezve meg arról, hogy 1514-ben nagy
lehetőséget játszott el a nemzet, nem is szólva a tra
gikus következményről, Mohácsról*
"Illyés nem ideális képet vázol fel, hanem a hata
lommal való élés dilemmáját" - irja E. Fehér Pál. Ezért
is aktuális, amit mond müvében: a forradalom eredményei
nyitnak utat a nemzeti lét kérdéseinek. A Dózsa vezette
forradalom, mint a többi paraszt forradalom, nem tekint
hető a forradalom modelljének, hiszen ezek eleve bukás
ra voltak Ítélve, Illyés kérdésfelvetésében tehát nap
jaink problematikájával találkozunk: nem mondhatunk le
György igazáról, de el kell fogadnunk Gergely humaniz
musát is, mert a kettő végső soron egy.

A korszak történelmi tárgyú Írásait tanulmányozva
több lényeges jellemző vonásra figyelhetünk fel. Az al~
kotok egy igen jelentős része nemzeti múltúnk valóban
fontos csomópontjait emelte ki, igy a forradalom és sza
badságharc idejét, az utóbbi 30 év történéseit. Termé
szetesen az előzőekben említett valóban meghatározó Idő
szakok vizsgálata mellett más alkotásokban is a forradalmiság kérdéskörei, a nacionalizmus, a kozmopolitizmus, az általában helyes nemzettudat kialakítása a leg
fontosabb irói szándék.
Az egyén és forradalom felelőssége a Fegyverleté
telben, A futárban, Az ünnepeltben kap igen fontos sze
repet. A hagyományok megőrzése, a dogmatikus gyakorlat
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elvetése a központi kérdés a "Kiálts, város!"-ban. Ha
talom és erkölcs állnak egymással szemben a Ménesgaz
dában, A fentiekben emlitett müvek azért különösen lé
nyegesek, mert a korábbi egyoldalú szemlélet helyett,
amely az egyén felelősségét hangoztatta, az egyén és a
forradalom együttes, közös felelősségéről szól. Koráb
ban is természetes volt, hogy a nagy társadalmi válto
zások idején az egyes ember teljesen alárendelte egyé
ni vágyait, törekvéseit a forradalmi ügynek, az már
korántsem volt nyilvánvaló, hogy a forradalom, a for
radalom vezetése is felelős a vagyonát, sokszor életét
feláldozó emberekért.
Nemzeti történelmünknek szép számmal voltak olyan
korszakai, amikor szélsőséges eszmék fertőzték meg az
emberek mindennapi életét, amikor a meggondolatlan lé
pések sora súlyos és értelmetlen tragédiákat eredménye
zett, Galambos müvében egyértelműen elitéli a naciona
lizmusból táplálkozó túlkapásokat, Balázs a Fábián Bá
lint találkozása Istennel cimü regényében tartózkodik
minden nacionalizmusból eredő túlértékeléstől, bemutat
ja a magyar katona hősiességét, ugyanakkor ábrázolja az
értelmetlen öldöklést is, A Magyarok hazaszeretete is
mentes minden túlzástól, a hősök helyzetéből következik
hazájukhoz való feltétlen kötődés. Ők nem a sovx^íta po
litikát követő vezetés szólamai miatt "igazi" magyarok,
hanem szülőföldjükhöz való kötődésükben, A futár hőse
számára a hazaszeretet szervesen összekapcsolódik a kö
zös szabadság gondolatával, a közép-kelet-európai népek
igaz ügyével. Mocsár is kiemeli a Gyémántperben az in
ternacionalista összefogás jelentőségét. Magyarok és
nemzetiségek forradalmi összefogását tartja fontosnak.
Azzal, hogy elutasítja a valóban rossz emlékű magyarko
dást, nem esik a kozmopolitizmus hibájába, regényében a
magyar nép történetének dicső fejezete 1848-49, Féját is
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büszkeség tölti el a forradalom és szabadságharc miatt,
ennek ellenére az a célja a Visegrádi estékkel, hogy
levonja a tapasztalatokat, és helyes nemzeti önismere
tet alakitson ki. Dobai a Csontmolnárokban az európai 1
fejlődés egésze felől közeliti meg a forradalmat, sza
kítva minden hamis pátosszal, A magyarság közép-európai
helyének reális bemutatásával, Bem internacionalizmusá
nak kiemelésével szembeszáll minden hamis illúzióval,
ugyanakkor sohasem hagy kétséget afelől, hogy népünk
bukásában is büszke lehet forradalmára, A nagyszerű ha
lálban is a józan mérlegelés vezeti az iró, Száraz Gy,
tollát. Őszintén feltárja elkövetett hibáinkat, a veze
tők gyengeségeit, emberi botlásait, mégis az a néző, az
olvasó egyértelmű véleménye, hogy a gyulai kastélyba
zárt foglyok semmilyen körülmények között sem fognak
lepaktálni, nem választják a behódolást. Megosztottsá
guk, a köztük lévő ellentétek ellenére is a legfontosabb
kérdésben - nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül őszintén egyetértenek; a forradalmi ügyet nem árulhatják
el, A valóságos nemzetkép kialakításának vágya vezérli
Nagy Andrást is Toron, 1867, cimü kisregényében. Az al
kotó alapállásától teljesen idegen a nacionalizmus, a
túlzott önértékelés. Talán ez a szándék nagyon is érvé
nyesül, mert az iró regényében mintha a kozmopolitizmus
hibájába esett volna.
Kossuth és Görgey történelmi szerepének megítélésé
ben sokáig a "bűnbak mitosz" mindent eldöntő felfogása
uralkodott. Erről a korról szóló müvekben egyértelműen
megfigyelhető, hogy a szerzők elhatárolják magukat ettől
a bántó leegyszefasitéstől. Különösen a Visegrádi esték
ben kap ez az átlagosnál is nagyobb szerepet, Féja sze
rint a "bűnbak mitosz" elbizakodottságot eredményezett,
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másrészt elterelheti a figyelmet a valós okokról, öszszefüggésekről, A Gyaluvonások cselekménye egészen más
korban játszódik, mint a Visegrádi esték, mégis közös
a két regényben az, hogy Tóth Béla is minden szépités
nélkül ir, nem keres bűnbakokat, nem egy embernek tud
ja be az elkövetett hibákat* A regényben a torzulások
mellett az eredmények, a felszabadulás óta eltelt évtirzed mindenképpen jelentős épitőmunkája a legfontosabb*
A reálpolitika, a glóriáktól megfosztott történel
mi alakok és helyzetek egyaránt jellemzőek a Kálmán ki
rályra, Az a szép, fényes napra, a Nyulak Margitjára*
Jelentős helyet foglal el a 70-es évek irodalmában
a magyarság II* világháborús szerepe. 1945* utáni hiva
talos történetirásunk, felelős történelmi vezetőink
gyakran hangoztatták a bűnös nép, a fasiszta Magyaror
szág felelősségéről vallott nézeteiket. Simonffy egyér
telműen elutasítja a "bűnös nép" teóriát, felelősségteljesen vallja, az elkövetett szörnyűségekért nem a
nemzet a felelős, hanem az akkori hivatalos vezetés.
Cseres a Parázna szobrok cimü regényében egy nép hábo
rús bűnösségének megalázó, napjainkra is bénitólag ha
tó következményeit tartja a legfontosabbnak. Nemzettu
datunkon esett sérelmeket Cseres szerint is mindenkép
pen orvosolni kell, mert csak az őszinte multbanézés
segithet megteremteni a jövő feladatainak elvégzéséhez
szükséges nemzeti egységet. Balázs J. tagadja a "Hitler
utolsó csatlósá,,l-nak kijáró büntetés jogosságát. Az ár
tatlanban meggyőzően bizonyltja, hogy a vesztes ország
nem lehet azonos a néppel. /А japán szalonban is talál
kozunk ezzel a felvetéssel*/ A Magyarokban a Németor
szágban dolgozó szabolcsi parasztok ösztönösen válnak
internacionalistákká, bizonyítván ezzel azt, hogy az
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egyszerű emberektől merőben idegen más népek megveté
se* Dobozy a Hatalom nélkülben mondja: nem minden ma
gyar volt fasiszta, a németbarát uralkodó osztályok
tagjait terheli a felelősség, A Cseréptörésben, Az
ártatlanban egy megtévesztett ország háborús szerepé
ről olvashatunk, A félrevezetett lakosságnak, a hadse
regbe besorozott katonáknak nem voltak háborús célja
ik, Természetesen azt is kell látnunk, hogy a nemzeti
tudatunkon esett sérelmek őszinte, segitőkész feltárá
sa nem vezethet el egy egyoldalú történelemszemlélet
hez, Cseres a Parázna szobrokban hibák és erények együt
tes vizsgálatára vállalkozott, Simonffy drámájában az
önáltatással számol le, A témakörbe tartozó müvek mind
egyikére jellemző az őszinte, a reális értékitélet. Kö
zös az alkotásokban az az irói szándék is, hogy múltún
kat őszintén bevallva és nem megtagadva lehetünk csak
képesek a jelenben is jobban tájékozódni.
Közelmúltunkkal foglalkozó alkotások közös jellem
zője, hogy az irók a forradalmi átalakulás időszakát a
dicső küzdelmek és a megtorpanások együttes vizsgálatá
val tárják fel, /Hatalom nélkül/ A Ménesgazdában a hely
telen gyakorlatot, a felesleges forradalmi terrort, a
túlkapásokat ismerjük meg. Az irót a tisztánlátás vágya
vezérli, a hibák számbavételével azt bizonyltja, hogy a
torzulások józansággal elkerülhetők, A helytelen szövet
ségi politika /Ménesgazda, Hatalom nélkül/ kockáztatja a
folyamat sikerét, de azt megakadályozni nem tudja, Illyés
Testvérek cimü drámája ugyan a XVI, században játszódik,
müvének mondanivalója mégis közel áll a Ménesgazda üze
netéhez, A forradalmi cselekvésnek szükségszerűen vannak
dilemmái, György és Gergely igaza nem mond egymásnak el
lent, ellenkezőleg, egy korszak ésszerű lehetőségeit je
lenti.
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A vizsgálat tárgyát képező müvek többsége bizo
nyítja, hogy a 70-es évek irodalmában egy olyan he
lyes nemzeti önértékelés született, amely árnyalt áb
rázolásával elutasítja a "bűnös nép" egyoldalú hamis
teóriáját, de távol áll attól is, hogy túlzott önér
tékelésével, kiválóságunk hamis illúziókat kergető
nézetével tömegeket fertőzzön meg.

188

összegzés

A felszabadulás utáni próza- és drámairodalmunk
ban a hatvanas évek elején nagy fellendülést figyelhe
tünk meg. Az 1956-ot követő konszolidáció megteremtet
te azokat az alapokat, amelyek a magyar történelem re
álisabb igényű, a buktatókkal is szembenéző ábrázolá
sát tette lehetővé. Történelmünknek ez az uj szempon
tú bemutatása azt jelenti elsősorban, hogy az irók bát
rabban szembenéztek az elkövetett hibákkal, a zsákut
cákkal, a tévedésekkel. A hatvanas években született
müvekre az is jellemző volt, hogy az ember erkölcsi vá
lasztási lehetőségei különös hangsúlyt kaptak. A hata
lom és erkölcs problémája több alkotás központi gondo
lata /ötödik pecsét, Kegyenc, Hideg napok/.1 Nagy érde
me ennek az évtizednek, hogy az "irodalom visszanyerte
igazságtartalmát, a müvek belső hitelességükkel vbnzották magukhoz az olvasót." /Béládi Miklós, Alföld, 1979.
10./ Szabolcsi Miklós mutatott rá a hatvanas évek ele
jének egy másik jellemzőjére: "észlelhető volt egy kul
túrpolitikai törekvés, amely nem egyszerre, és nem is
ellentmondások nélkül, és nem is visszaesések nélkül de alapjában egyirányban munkált." /Alföld, 1979,10./
A Részeg eső, a Rozsdatemető olyan müvek sorába tarto
zik, amelyekben nem befejezett, idealizált történeteket
választottak ki az irók. Az erős társadalmi érdeklődés
ből következik, hogy az alkotásokban kiélezett, sokszor
tragikus összeütközésekről van szó. Ezeknek a konflik
tusoknak a feltárása a szocializmus épitésének folyto
nosságát, ugyanakkor a súlyos torzulások, a tragikus el
lentmondások felszámolásának a vágyát is jelentig. Az
irodalomkritika a Rozsdatemetőt, a Húsz órát, a Hideg
napokat tematikailag lezáró müveknek tekinti. Az alkotók
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ezekben a müvekben azt vizsgálták, hogyan alakult a
magyar történelem a XX. században, különös tekintettel
1945. után. A személyi kultusz bénitó hatása alól fel
szabadulva a hatvanas években uj tematikai változásnak
lehetünk tanúi, előtérbe került a mezőgazdaság szocia
lista átalakulása, a szocialista tartalmú nemzeti egy
ség kialakulása.
A hetvenes évek irodalma folytatja az előző évti
zed főbb törekvéseit, de más közegben, más körülmények
között. A két évtized irodalma között
minden elválasztó vonal ellenére - igen szoros a kapcsolat. Ez termé
szetesen nem jelenti azt, hogy a különbségekről nem len
ne érdemes szólni.
A hetvenes években a magyar társadalomban gazdasá
gi, politikai, kulturális át rétegződések következtek be.
Egyre jobban előtérbe került a személyiség szerepe, ép
pen ezért az erkölcsi kérdések a müvek alapvető proble
matikáját jelentik. A megváltozó, a nagy tetteket nem
adó korszakban bizonyos fokú elbizonytalanodás figyel
hető meg. A felmerülő kérdésekre sokszor nehéz egyértel
mű választ adni, az évtized bonyolult összefüggéseit nem
mindig lehet azonnal feltárni. A hétköznapok, a minden
napok forradalmisága vált a korszak fő kérdésévé. /Király
István tanulmánya a Kortársban, 1973. 11-12./ A szűkre
szabott mozgástérben keresik az alkotók a cselekvési le
hetőséget. Az a képesség kerül a vizsgálódási középpont
ba, amely alkalmas arra, hogy a személyiség feladása nél
kül az össztársadalmi érdekek érvényesüljenek.
A hetvenes években feltűnően megnövekedett az ér
deklődés a történelmi tematika iránt. Ez a mennyiségi
emelkedés természetesen minőségi kérdéseket is felvet.
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A hatvanas évek történelmi tematikájú müveiben az éles
konfliktusok kerültek a vizsgálódások középpontjába, a
az ábrázolt történelmi sorsfordulók
hetvenes években
ellenére - a kiútkeresés, a társadalmi mozgás központjától
messzire került emberek helyzete, a mindennapok kis tet
tei válnak fontossá az'irók számára* A különböző korokból
választott történésekben "irodalmunk a történelemben is
keresi a mához vezető utakat, a ma "lényegét" a múlt kö
rében." /Agárdi Péter, Alföld, 1980. 2./ A 70-es évek
irói fogódzókat keresnek, és ezt a múlt és a jelen szer
ves vizsgálatával érik el. Elitélik a politikai szélső
ségeket /pl. Ménesgazda, Hatalom nélkül/, a téves illú
ziókhoz való ragaszkodást, és ezzel a reális történelemszemlélet kialakítására törekednek. Vizsgálják a forrada
lom belső ellentmondásait, a tömegek és a haladó mozgal
mak kapcsolatát, az egyén és a forradalom felelősségét,
kimutatva az önkorrekció feltétlen szükségességét. Olyan
alkalmazkodási készségről van szó, amely képes a minden
napok területén is a lehető legjobb megoldást megkeresni,
mindenkor megőrizve az erkölcsi tisztaságot. Több alkotás
ban elkésettségünk, az ut végig nem járása a legfontosabb
vizsgálódási szempont*
Oónéhány alkotásban a történelmi csomópontok megta
lálása a leglényegesebb irói erény: Csontmolnárok, Kálmán
király, Hunyadi, Testvérek, A forradalmi tettek hiánya a
Kerengőben, a Gyaluvonások jórészében, a Ménesgazdában
kapnak a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt. A régi és az
uj küzdelme, a társadalmi haladás sokszor buktatókkal,
dilemmákkal terhes korszaka az irói téma a Kálmán király
ban, Az a szép, fényes napban, a Testvérekben, a Ménesgaz
dában, a Hatalom nélkülben. Ezekben a müvekben felvetett
életformaváltás a haladás és a maradiság sokszor túlságo
san is összetett, bonyolult világának feltárásához vezet,
A nemzeti hagyományok őrzése, a magyarságtudat erősödése
szintén a hetvenes évek irodalmának egyik markáns jellem

ei

191

zője. A hatvanas évek jórészt deheroizáló történelemszemlélete helyett egy valóságosabb, a múlt eseményeit
és a jelen kérdéseit összefüggésükben láttató irói tö
rekvéseknek lehetünk tanúi* Az alkotások kiemelik a
magyarság történelmének kiemelkedő eseményeit, másrészt
szembeszállnak mindenféle hamis illúzióteremtéssel:
Fegyverletétel, Negyven prédikátor, Gyémántper, Viseg
rádi esték, A nagyszerű halál* A mának szóló üzenetek
ben jelentős szerepet kap a kozmopolitista életszemlé
let elvetése, amely a hetvenes évek emberének talán
egyik legfőbb jellemzője* A nemzeti hagyományok ápolá
sa, a nemzeti sajátosságok kiemelése korántsem jelenti
е9У UJ fajta nacionalizmus felerősödését* Éppen ellen
kezőleg, a hazafiság és az internacionalizmus elválaszt
hatatlan, szerves egységet képez a Magyarokban, a Paráz
na szobrokban, a Gsontmolnárokban, a Gyémántperben, A
futá rban*
Az illuzióvesztés, az értelmiség elbizonytalanodá
sa a hetvenes évek egyik jellemzője* Az ártatlan, a
Tartozó élet, a Fegyverletétel, a Vörös rekviem, a Ki
rályi vadászat, Az ünnepelt, a Szent Imre-induló, a
Toron, 1867. és még néhány műben olyan történelmi hely
zetekbe kerülnek a hősök, amelyekben cselekvésre, hasz
nos tevékenységre szinte alig van lehetőség* Bezártsá
guk, reménytelen, többnyire kilátástalan helyzetük egy
korszak, a forradalom utáni időszak világának áttételes
nek nevezhető ábrázolása. A kérdés bonyolultságára muta
tott rá Kulin Ferenc Írásában: " • # • az izolált ember szénvédésé, tapogatózása, kiútkeresése áll az ábrázolás homlokt erében # # • Ezt a megváltozott hangsulyu kérdezést nem
tudjuk levezetni pusztán abból, hogy a hetvenes évek jel
lege változott meg. Számolnunk kell azzal a ki nem iktat
ható ténnyel, hogy itt egy másik nemzedék kérdez, és a
saját problémáit kérdezi a történelemtől." /Alföld,1980*2./
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Változatos hősábrázolás jellemzi a korszak irodal
mát. Mégis az az általánositható következtetés vonható
le, hogy valós, életszerű, mindenképpen összetett /eré
nyek és hibák együtt/ jellemeket formáltak az irók, sza
kítva a korábbi sematikus és deheroizáló ábrázolással.
Az irók által kiválasztott történelmi témák vizs
gálata még egy sajátosságot tár fel. Feltűnően sok mű
kötődik 1848-49-hez, a II, világháborúhoz és az ötvenes
évekhez. Úgy látszik, ezek azok a korszakok, amelyek bo
nyolultságuk, összetettségük miatt ma sem szorulhatnak
vissza, éppen ezért vizsgálatuk alkalmas történelmi hát
tér lehet.
Figyelemre méltóan sok a családtörténeti ihletettségü irás is. Ezekben a müvekben a történelmi, a politi
kai és a családtörténeti sikok egymásba fonódva, elvá
laszthatatlan egységben fejezik ki a tapasztalt és az át
élt élményanyagot. Újszerű konfliktusoknak, életmódbeli
szemléleteknek lehetünk részesei Balázs regényeiben, Bereményi, Gyurkó, Lengyel és Nádas Írásában.
A hetvenes évek irodalmában a formaeszközök megvá
lasztásában is igen nagy a változatosság. A dokumentumok
ra való építkezéstől kezdve a tényleges történelmi való
ságtól való eltávolodásig terjed a skála, de mindenképpen
a tényszerűségen alapuló értelmezésen van a hangsúly.
Ezek a kordokumentumok az alkotások egy részében
minden változás nélkül, szó szerint épülnek be a müvek
be, de a regények és a drámák túlnyomó többségére is jel
lemző a feltétlen hitelességre való törekvés.
A realista, hagyományos formák /Balázs, Gáli, Galgóczi, Moldova stb,/ mellett a lélekábrázolás adta asszoci
ációs próza is megtalálható /Bereményi, Dobai, Nádas, Nagy
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A*, Spiró müveiben/* A klasszikus drámákat követő
Testvérek, Kiálts, város! és az abszurd törekvések
/Hernádi, Spiró/ egyaránt jellemzik a korszak drámairodalmát, Néhány alkotás alkalomra született : Hunya
di, Kiálts, város!, Kálmán király, Testvérek, Az ün
nepelt, A változatosság egészen a nyelvi-stiláris
kérdésekig terjed: Darvas archaizálásától Hernádi
szürrealista képalkotásáig.
A fentiekből következik, hogy egyedül üdvözitő megjelenités nem lehetséges. A választott téma, az irói al
kat szerint különböző utak, alternatívák létjogosultak.
Ez mindenképpen erénye az évtized irodalmának, kedvező
előjel arra, hogy ez a változatosság jobb alapot szol
gáltat a nagy müvek megszületéséhez, A jövő fogja majd
eldönteni, hogy a hetvenes évek irodalmából mi az igazán
értékes, azonban már a 80-as évek elején is nyilvánvaló,
hogy az elmúlt évtized tematikában rendkívül változatos,
megjelőlitési módjában gazdag szakasza mai magyar irodal
munknak.
Még akkor is igaz ez a megállapít ás, ha a vizsgált
korszak irodalma Tóth Dezső megállapítása szerint: "köz
érdekűségét, vitaikeltő, mozgósító erejét tekintve elma
rad a 60-as évek /főként első felének/ irodalmától.^
Ennek fő okát mindjárt ő maga megjelöli: "-irodal
munk a gazdasági-társadalmi élet más szféráihoz hasonló
an "alkalmazkodási" periódust él át" /Társadalmi Szemle,
1976. 8-9./
A 70-es években mindenképpen uj kezdődött, s ennek
az időszaknak rendkívül gazdag termése egy megváltozott
politikai-társadalmi, s főként uj emberi közegben szüle
tett meg, többnyire nem örökértékü alkotásokat teremtve,
A sikerek, a félmegoldások, a sikertelenségek is egy ki
alakulóban lévő újnak küszködését, birkózását jelzik.
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Felhasznált szakirodalom

AbloncV László

Megváltók nélkül /Kortárs, 1977.1./
Kálmán király /Tiszatáj, 1980. 10./

Ács Margit

Magyarok /Magyar Nemzet, 1976. május 1./

Agárdi Péter

A hetvenes évek magyar irodalmáról
Budapest, 1979.
Vörös rekviem /Kritika, 1975. 2,/

Alexa Károly

Negyven prédikátor /Kortárs, 1972. 12./
Visegrádi esték /Kortárs, 1975, 11./
Pályakép /Mozgó Világ, 1977. 3,/
Toron, 1867. /Mozgó Világ,1979. 1./

Almási Miklós

Dózsa vagy Dózsa? /Élet és Irodalom,
1973. 18./
Vörös rekviem /Magyar Nemzet, 1975.
május 18./
üánosvitézek háborúban /Élet és Iroda
lom, 1977. 43,/
A japán szalon /Kritika, 1979, 6,/

Annus Oózsef

Kenéz I. hányattatása és halála
/Tiszatáj, 1971, 9./
A nagyszerű halál /Tiszatáj, 1974. 9./

Apáti Miklós

Kálmán király /Film, Szinház, Muzsika,
1980. julius 26./

Bakó Endre

Gyémántper /Alföld, 1973, 9./
Bajcsy Zsilinszki Endre /Alföld, 1978. 7./

Balassa Péter

A családfa-vágás nehézségei /Oelenkor,
1978, 12./

Balkányi Magdolna

Toron, 1867. /Alföld, 1979.1./

195

Balogh Ernő

Hűtlen vagyok a hűtlenekhez
/Alföld, 1975, 8,/
Történelem és teljesség igény
/Alföld, 1979. 11./
Oáték a "dezilluzióval" /Tiszatáj,
1977. 11./

Bán Magda

A japán szalon /Magyar Nemzet, 1979,
julius 3./

Bányai Gábor

Kiálts, város! /Népszabadság, 1973.
október 12./
Visegrádi esték /Kritika, 1974. 10,/

Bárdos Pál

Gyémántper /Népszabadság, 1973. jú
nius 12./
A történelem igazi tanulságai
/Népszabadság, 1973, október 20./
Könyörtelen realizmussal
/Népszabadság, 1976. október 30./
Tudósitás és sorsdráma
/Népszabadság, 1978, január 4./

Barta András

Testvérek /Magyar Nemzet, 1972.
október 7./
Nyulak Margit ja /Magyar Nemzet, 1973.
április 17./
Királyi vadászat /Magyar Nemzet, 1977,
január 1./
Régimódi történet /Magyar Nemzet, 1978,
január 17./
Bajcsy Zsilinszki Endre /Magyar Nemzet,
1978. február 26./

Bata Imre

Vörös rekviem /Kortárs, 1974, 12./
Gyaluvonások /Népszabadság, 1979,
április 18,/
Z jelibe,
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Bata Imre

Toron, 1867, /Népszabadság, 1979,
február 6,/
Hatalom nélkül /Népszabadság, 1979,
május 29,/
Parázna szobrok /Népszabadság, 1979,
junius 12,/

Bazsó Márton

Cseréptörés /Életünk, 1979, 4,/

Bécsy Ágnes

Faustus doktor boldogságos pokoljárása
/Kritika, 1979, 9,/

Bécsy Tamás

Régimódi történet /üelenkor, 1978, 5,/

Béládi Miklós

A mult-teremtő /Kortárs, 1972, 12,/
Realizmus redidivus /Uj írás, 1977, 6./

Belohorszky Pál

A magyar Romlás Virágai
/Kortárs, 1978, 4,/

Berkes Erzsébet

Darvas drámája Gyulán /Kritika, 1973, 8,/
Kiálts, város! /Kortárs, 1974, 2,/
A nagyszerű halál /Kritika, 1974, 9,/
Tartozó élet /Kritika, 1976, 3,/
Sztori vagy history /Uj írás, 1976, 8,/
< « « és ki a győztes? /Kritika, 1977,1,/
csípjük csak fülön"
/Élet és Irodalom, 1978, 24,/
Csoportkép vezérkarral /Élet és Iroda
lom, 1979, junius 2,/
Cseréptörés /Kritika, 1979, 1,/
Kurucok és káderek /Élet és Irodalom,
1979, junis 9,/
Ф Ф 0

Bikácsy Gergely

A japán szalon /Élet és Irodalom, 1979,7,/
Történelmi csodák /Élet és Irodalom,
1979. 29./
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Bogácsi Erzsébet

Kálmán király /Magyar Nemzet, 1980.
Julius 27./

Borsányi György

Hernádi Gyula könyvéről a történész
szemével /Kortárs, 1974, 12./

Borús József

Történelmi szemmel a Visegrádi esték
ről /Magyar Hirlap, 1974. julius 27./

Bulla Károly

A nagyszerű halál /Film, Szinház,
N
Muzsika, 1974. julius 13./

Bödöcs Pál

Visegrádi esték /Életünk, 1975. 4./

Czakó Gábor

Magyarok /Tiszatáj, 1976. 4»/

Czére Béla

Visegrádi esték /Forrás, 1975. 2./
A közös bűn /Forrás, 1978. 1./

Csáki Judit

Cseréptörés /Népszava, 1978. december 2./

Császár Tibor

Toron, 1867. /Népszava, 1978. november 3./

Csató Károly

Az alapállás értéke /Forrás, 1979.10./

Csetri Lajos

Illyés Gyula Dózsa drámáiról
/Tiszatáj, 1973. 6,/

Bérczy Péter

A tisztesség és ártatlanság változatai
/Uj írás, 1978. 10./
A japán szalon /Uj írás, 1979. 9./

Dobai Péter

Beszélgetés Dobai Péterrel
/Életünk, 1979. 12./

Erdődy Edit

A ménesgazda /Oelenkor, 1977* 2./

Erki Edit

Parázna szobrok /Uj Tükör, 1979.
junius 3./

Faragó Vilmos

Prédikátorok könyve /Élet és Irodalom,
1973. 41./
Vasalt négyzetek /Élet és Irodalom,
1975. 18./
Előtörténet /Élet és Irodalom, 1976, 48,/
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Farkas László

Kenéz Imre hányattatása és halála
/Uj írás, 1971. 8./

Fázsy Anikó

Gyaluvonások /Magyar Nemzet, 1979.
szeptember 23./

E. Fehér Pál

A Dózsa testvérekről /Népszabadság,
1972. január 4,/
Testvérek /Népszabadság, 1972, október 14,/
A nagyszerű halál /Népszabadság, 1974.
julius 17,/
A japán szalon /Népszabadság, 1978,
augusztus 11,/

Fenyő

Az emberért, az emberségért
/Népszabadság, 1979, junius 3,/

István

Fogarassy Miklós

Világosság, sötétség /Életünk, 1978.2,/

Fonód Zoltán

Regény a nemzeti önismeretről
/Népszabadság, 1979. november 28,/

Földes Anna

Tanúként a próbán /Élet és Irodalom,
1972. 23./
A közös bűn /Kortárs,

1976, 6./

Szent Imre-induló /Kortárs,

1976. 8,/

Próza jelenidőben /Budapest, 1976./
Funk Miklós

Balázs József pályakezdése
/Jelenkor, 1976, 5,/

Futaky Hajna|[

Testvérek /Jelenkor, 1972, 11./
Bajcsy Zsilinszki Endre /Jelenkor,
1977. 7/8./

Fülöp László

Régimódi történet /Kritika, 1978. 2,/
Hatalom nélkül /Alföld, “1979, 11./

Gábor László

História /Alföld, 1978. 4./

Ganter Ilona

A közös bűn /Népszava, 1978. március 2./
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Geszti Pál

Az ércszobor modelljei
/Magyar Hirlap, 1974. julius 12,/
Vörös rekviem /Magyar Hirlap, 1976.
február 19./
A közös bun /Magyar Hirlap, 1978,
március 2./

Görömbei András

Testvérek /Alföld, 1972. 11./
A teremtés hibái /Alföld, 1976. 8,/
Az ártatlan /Alföld, 1978. 1,/

Gyertyán Ervin

Vörös rekviem /Népszabadság,, 1976.
február 19./

A közös bűn /Népszabadság, 1978. már
cius 2./
Hajdú Ráfis Gábor

Negyven prédikátor /Kritika, 1973. 11./
Újabb drámák /Kritika, 1975. 2,/
írók, regények /Népszabadság, 1975.
szeptember 20./
A ménesgazda /Kritika, 1977, 2,/

Hatvani Dániel

Fábián Bálint találkozása Istennel
/Forrás, 1976. 5/6./

Havas Ervin

Az a szép, fényes nap /Népszabadság,
1976, február 27,/
Történelem és önismeret /Népszabadság,
1978. augusztus 20./

Heltai Nándor

Kálmán király /Petőfi Népe, 1980.ju,25,/

Héra Zoltán

Testvérek /Kritika, 1972. 10./
Ünneplés és "ünneprontás"
Népszabadság, 1973. március 11./
Az ünnepelt /Népszabadság, 1973.
április 20./

Ilia Mihály

Gyaluvonások /Tiszatáj, 1979, 7,/
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Illés Jenő

Negyven prédikátor /Magyar Hirlap,
1973. december 8./

Imre László

Cseréptörés /Tiszatáj, 1979. 6./
Toron, 1867. /Tiszatáj, 1979. 9./

Iszlai Zoltán

A futár /Magyar Hirlap, 1976. augusz
tus 1./
Gyámoltalan huszárezred
/Magyar Hirlap, 1977. november 13./
Toron, 1867, /Magyar Hirlap, 1979.
január 7./
Hatalom nélkül /Uj Tükör, 1979, május 27,/

dankovics dános

Negyven prédikátor /Napjaink, 1974. 9./

duhász Mária
л
Kaldeb^ó Lóránt

Testvérek /Kortárs, 1972. 12./
Oelenetek bonyolult történelmünkből
/Napjaink, 1976. 10./
Az ártatlan /Magyar Nemzet, 1978.
január 8./
História vagy szélcsend? /Magyar Hirlap,
1978. április 9,/
Hét első kötetes költő /Napjaink, 1978,6./

Kardos dózsef

Gyaluvonások /Kortárs, 1980. 5./

Kartal Zsuzsa

Legendárium /Magyar Nemzet, 1978.
május 28./

Kelemen dános

örök párbeszéd /Élet és Irodalom, 1974,22./
Politikai erkölcsdráma
/Élet és Irodalom, 1973. 15./
Boszorkányos idők /Élet és Irodalom,
1980. január 5,/

Kenyeres Zoltán

Az önarckép-keresés poétikája
/Kortárs, 1979. 2./
Egy régi hős visszatér /delenkor, 1977.
7/8./
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Király István

A mindennapok forradalmisága
/Kortárs, 1973. 11/12./

Kiss Ferenc

A nagyszerű halál /Népszava, 1974.
julius 11./

Kis Péter Imre

Valóság és művészi valóság
Élet és Irodalom, 1975. 42./
Az illetékes művészet /Élet és Iroda
lom, 1976. január 3./
Bennünk a múlt /Élet és Irodalom,
1976. 17./
A gondolkodás örvény-szélein
/Élet és Irodalom, 1977. 35./
Kerengő /Tiszatáj, 1978, 3./

G. Kiss Valéria

Egy arc módosulásai /Alföld, 1977. 4./

Kocsis Rózsa

Szabó Magda Régimódi története
/Tiszatáj, 1978. 3./

Koltai Tamás

Hunyadi /Népszabadság, 1973. julius 13./
Ismeretlen katona a XVII, századból
/Élet és Irodalom, 1973. 41./
Nyulak Margitja /Kritika, 1979, 2./
Kálmán király /Kritika, 1980. 10./

Kovács István

Gyémántper /Tiszatáj, 1973. 3./

feryá~G^—Tvánb

História /Tiszatáj, 1977. 11,/

Kovács Kálmán

Mégegyszer: Kiálts, város!
/Alföld, 1974. 2./

Kovács Sándor

Hatalom nélkül /Delenkor, 1979, 11,/

Kőháti Zsolt

Faustus doktor boldogságos pokoljárása
/Magyar Nemzet, 1979, julius 15./

Körmendy Zsuzsa

A harmadik nekifutás /Mozgó Világ,
1976. 4./

Kroó András

Toron, 1867. /Kritika, 1979, 3./
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Kulcsár Szabó Ernő

Negyven prédikátor /Alföld, 1974* 7*/
A gnózis próbatétele /Alföld, 1975. 9./
A ménesgazda /Alföld, 1977**5./
História /Kortárs, 1978. 6./
Családregény "és kistörténelem"
/Alföld, 1979. 1./
Legendárium /Tiszatáj, 1979. 2./
Szeretők és szerelmesek /Tiszatáj,
1979. 8./
'
1
Parázna szobrok /Kortárs, 1979, 8./

Kulin Ferenc

Gyémántper /Kortárs, 1973. 10,/
Visegrádi esték /Magyar Hirlap, 1974.
május 18./
Csontmolnárok /Magyar Hirlap, 1974,
augusztus 17./
Tartozó élet / Kortárs, 1976. 1./
Egy családregény vége /Kritika, 1977,10./

Laczkó András

Visegrádi esték /Napjaink, 1976. 1,/
Hunyadi /Alföld, 1976. 6,/
A futár /Oelenkor, 1977. 4,/

Laczkó Pál

Cseréptörés /Palócföld, 1978. 5,/
Legendárium /Kortárs, 1979. 3./
Parázna szobrok /Pálócföld, 1979. 6./

Lengyel Balázs

A futár /Magyar Nemzet, 1976, junius 27./

Lőrinczi Huba

Régimódi történet /Életünk, 1978, 3./

Lukácsy András

Illyés uj Dózsa drámája
/Magyar Hirlap, 1972. október 1./
Az ünnepelt /Magyar Hirlap, 1973.
április 5,/
Testvérek /Magyar Hirlap, 1973. ápirlis2l./
Az a szép, fényes nap
/Magyar Hirlap, 1976. február 18./
A történelmi komédia - kérdőjelekkel
/Magyar Hirlap, 1976. december 21./
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Lukácsy András

Régimódi történet szinpadon
/Magyar Hirlap, 1977« december 22./

Lukácsy Sándor

Jó Tiborc a rossz XX. században
/Filmvilág, 1980, 3./

Magyari Vilmos

Fábián Bálint találkozása Istennel
/Alföld, 1973. 12./

Marafkó László

Beszélgetés Dobai Péterrel
/Könyvtáros, 1976. 9./

Máriássy Judit

Prózai opera /Élet és Irodalom, 1973.28./

Márkus Béla

Magyarok /Tiszatáj, 1976, 4,/
Kiálts, város! /Tiszatáj, 1977. 2./
Parázna szobrok /Alföld, 1980. 1,/

Mátray BetegkBéla

Testvérek /Magyar Nemzet, 1973, május 13./
к

Mátyás István

Az a szép, fényes nap /Életünk, 1976, 3./

Mátyás Győző

A futár /Kortárs, 1977. 3,/
Ifjú Faustus levelet ir Mefist ofeleshez,
miután elolvasta apja testamentumát
/Mozgó Világ, 1980. 3,/

Marx László

Igen, Valami, Valahol. Avagy a szét
hullás anatómiája /Mozgó Világ, 1978.4./

Meliorisz Béla

Toron, 1867 /Jelenkor, 1979. 6./

Mész Lászlóné

Mai magyar drámák /Budapest,

Mészáros Tamás

Történelem, személyiség, látomás

1977./

/Magyar Hirlap, 1977. április 28./
;
Magyarok a japán szalonban
/Magyar Hirlap, 1979. április 4,/
Legalább fáklyafény /Magyar Hirlap,
1980, augusztus 10,/
Mezei András

Megkérdeztük Dobai Pétert
/Élet és Irodalom, 1976. 34./
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Mikes Tamás

Parázna szobrok /Népszava, 1979,
junius 23,/

Módos Péter

Szent Margit a lázadó "úttörő"
/Élet és Irodalom, 1979, 12,/

Moldova György

Az ur komisszárja /Kortárs, 1972, 11,/

Molnár G, Péter

Királyi vadászat /Népszabadság,
1977, január 14,/
Hernádi látomása /Népszabadság, 1977.
május 6,/
Régimódi történet /Népszabadság, 1977,
december 22./

Monoki György

Kerengő /Kortárs, 1976. 1,/

Monostori Imre

Csak Szárszóig közlekedik a vonat
/ Uj írás, 1978, 1,/

Nácsa Klára

Csontmolnárok /Kritika, 1974, 12,/
Kerengő /Magyar Nemzet, 1975. február 16./
Balázs Cózsef regényei /Valóság, 1977, 11./

Nádas Péter

A gyerekkor: rejtett válasz a sematizmusra
/Alföld, 1977. 7./

Nagy Imre

Tartozó élet /Oelenkor, 1976. 9./

Nagy Péter

Az a szép, fényes nap /Kritika, 1976. 4./
Királyi vadászat /Kritika, 1977. 2./
Régimódi történet /Kritika, 1978. 2,/
Bajcsy Zsilinszki Endre /Kritika, 1978,3./

Sz. Nagy Péter

Legendárium /Életünk, 1978. 6./
Monológ a körön /Napjaink, 1978. 7./
Cseréptörés /Napjaink, 1979, 2./

Németh S. Katalin

A ménesgazda /Kortárs, 1977, 4,/

Nikolényi István

Kálmán király /Népszava, 1980, julius 22,/
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Olasz Sándor

Az ártatlan /Tiszatáj, 1973. 12,/
Negyven prédikátor /Tiszatáj, 1973.12./
Gyaluvonások / Népszava, 1979. julius 21,/

Olt^ión^ Béla

Történelem, mitosz, parabola évtizedünk
magyar epikájában
/Tiszatáj, 1978. 3,/

Pályi András

A családregény megirhatatlansága
/Kortárs, 1979. 2./

Papp Lajos

Kiálts, város! /Napjaink, 1974. 1./

Páskándi Géza

A hetvenes évek történelmi drámái
/Kortárs, 1977. 12./
Kell-e a történelmet kikacsintásra
birni? /História, 1980. 3,/

Pomogáts Béla

Visegrádi esték /Tiszatáj, 1974. 11./
A közös bűn regényrétegei /Uj írás,
1976. 9./
Vizsgálat történelmi térben /Uj írás,
1976. 11./
Tragédia történelmi térben
/Magyar Hirlap, 1977. február 20./
•Egy családregény vége /Alföld, 1978.1./
Cseréptörés /Oelenkor, 1978. 12./
Hatalom nélkül /Kortárs, 1980. 2,/

Pósa Zoltán

Az ártatlan /Palócföld, 1979. 3./
Munkás és parasztábrázolás
/Palócföld, 1979. 3./

ökrös László

Gyaluvonások /Uj tükör,, 1979, május 20./

ördögh Szilveszter

Gyémántper /Forrás, 1974. 3./
Csontmolnárok /Kortárs, 1975. 11./
Az öregkor kezdő körei /Alföld, 1977,4./

Rajk András

Az a szép, fényes nap /Népszava, 1976.
február 20,/
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Raj к András

Királyi vadászat /Népszava, 1976.
december 29./
Bajcsy Zsilinszki Endre /Népszava,
1977. május 8./
Régimódi történet /Népszava, 1977,
december 29./
Nyulak Margitja /Népszava, 1979, már
cius 29./

Reményi 0, Tamás

Előtanulmány egy majdani regényhez
/Népszabadság, 1977. december/

Rényi Péter

Az ünnepelt /Kritika, 1973, 5,/
Rekviem? /Kritika, 1976. 3./
A ménesgazda /Filmkultúra, 1978. 6./

Rideg Gábor

Testvérek /Népszava, 1972, október 11./

Róna Katalin

A gátlásos király és a reálpolitika
/Szinház, 1980. 10,/

Rónay László

A ménesgazda /Népszava, 1976, november 13./
Hatalom nélkül /Népszava, 1979. junius 23./
Realizmus az irodalomban
/Szerkesztette Sz-emé«^-helyi István, Bu
dapest, 1979,/

*

Seres Oózsef

Fegyelmezettség és becsületesség
/Napjaink, 1980, 1./
Gyaluvonások /Magyar Hirlap, 1980.
március 6./

Siklós Olga

Az ünnepelt /Életünk, 1973, 2,/

Simon Zoltán

Kiálts, város! /Kritika, 1973. 11,/

Simonffy András

Genetikai kódjainak szinjátéka
/Élet és Irodalom, 1977. 57./

Sólymos Ida

Parázna szobrok /Oelenkor, 1979. 12./

Sőtér István

A ménes és gazdái /Uj írás, 1978, 9,/
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Sükösd Mihály

Faustus doktor boldogságos pokoljárása
/Élet és Irodalom, 1979, november 3,/
Csontmolnárok /Közelítések, Budapest,
1979,/

Szabó B, István

Akkor a tettek beszéltek /Uj írás,
1979. 10./

Szabó Magda

Beszélgetés Garai Gáborral /Kortárs,
1977. 1./

Szabolcsi Gábor

Parázna szobrok /Magyar Hirlap, 1979.
junius 17,/

Szalontay Mihály

Hunyadi /Népszava, 1973. julius 15./
Az ünnepelt /Népszava, 1973. április 15./

Szántó Judit

Kísérleti nyulak szigete /Szinház, 1979.1,/

Száraz György

Történelmi okfejtés /Tiszatáj, 1973.3*/

Szász Imre

Tartozó élet /Magyar Hirlap, 1975,
junius 7,/
Magyarok /Magyar Hirlap, 1975. november
16./
Fábián Bálint találkozása Istennel
/Magyar Hirlap, 1976, március 21,/
Toron, 1867. /Élet és Irodalom, 1978,
október 7./
Cseréptörés /Uj Tükör, 1979. január 7,/

Szávai János

Magyarok /Kritika, 1976, 3,/
Az emlékezés regénye /Uj írás, 1979,1./
Toron, 1867. /Uj írás, 1979. 8,/
Legenda és valóság /Uj írás, 1979. 12,/

Szekér Endre

Balázs József hőseinek hűsége
/Napjaink, 1977, 1,/
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Szekrényesy Julia

Az a szép, fényes nap
/Élet és Irodalom, 1976, 10,/
Az álkirály is meztelen
/Élet és Irodalom, 1977, 1,/
Bajcsy Zsilinszki Endre
/Élet és Irodalom, 1977, 21,/

Szémann Béla

Kiálts, város! /Népszava, 1973, ok
tóber 4,/

Sziládi János

A nagyszerű halál /Magyar Nemzet,
1974, julius 24,/
Csontmolnárok /Magyar Nemzet, 1974,
szeptember 15,/
Az a szép, fényes nap /Magyar Nemzet,
1976, február 29,/
Szent Imre-induló /Kritika, 1976, 5,/
A közös bűn /Kritika, 1976, 7,/
A határ mentén /Magyar Nemzet, 1977,
január 9,/
Nyulak Margitja /Jelenkor, 1979, 3,/

Szilágyi Ákos

Dobai Péter pályaképe /Mozgó Világ,
1978. 2./

Szilágyi Sándor

Az ártatlan /Kritika, 1978, 5,/

Szombathelyi Ervin

Hunyadi /Magyar Hirlap, 1973, julius 13,/

Szörényi László

Egy családregény vége /Mozgó Világ,
1978, 1,/

Takács Péter

A Dózsa-hagyomány Illyés művészetében
/Alföld, 1972, 9,/

Tallér Ferenc

A történelem regénye /Mozgó Világ,
1978, 6,/
Legendárium /Mozgó Világ, 1978, 6,/
Csontmolnárok /Mozgó Világ, 1978, 6,/
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Tarján Tamás

Csontmolnárol< /Napjaink, 1974* 7./
Kerengő /Kritika, 1975, 3,/
Legendárium /Kritika, 1978, 10,/

Taxner Ernő

Testvérek /Jelenkor, 1973, 7/8,/
Határhelyzet /Napjaink, 1977, 2,/
Régimódi-ujmódi /Jelenkor, 1978, 5,/

Térfy Tamás

Legendárium /Magyar Hirlap, 1978,
julius 30,/

Thomka Beáta

Az emlékezés szélén /Hid, 1979, 2,/

Tóth Dezső

Élő hagyomány, élő irodalom /Budapest,
1977,/

Tóth Gyula

A Rókus templom harangjai /Tiszatáj,
1980. 2,/
*

Tóth Piroska

Magyarok /Forrás, 1976, 1,/
A ménesgazda /Forrás, 1977. 11./

Tüskés Tibor

Faustus doktor boldogságos pokoljárása
/Kortárs, 1979. 9,/

Ungvári Tamás

Régimódi történet /Kortárs, 1978. 5./
Hatalom nélkül /Magyar Nemzet, 1979.
junius 3./

Urbán Mária

Magyarok /Kritika, 1978. 4./

Vadas Zsuzsa

A japán szalon /Petőfi Népe, 1979,
április 8,/

Váncsa István

Plurima mortis imágo /Uj írás, 1974. 2./

Varga Zoltán

Regényválasz a történelem kihívására
/Hid, 1979. 10./

Varjas Endre

Számkivetettek /Élet és Irodalom, 1974. 23.

Vasy Géza

Balázs József két újabb regénye
/Forrás, 1978. 11./
Az ártatlan /Forrás, 1978, 11,/
A japán szalon /Napjaink, 1979, 8,/
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Vincze Péter

A megszenvedett tisztesség
/Magyar Hírlap, 1979# julius 1./

Vörös László

Kenéz Imre hányattatása és halála
/Kortárs, 1971# 12./
A Törökverő és a Hunyadi
/Alföld, 1978, 12./

Wéber Antal

Gyémántper /Kritika, 1973# 6#/
Gyaluvonások /Kritika, 1979. 11#/

Zappe László

A hiányzó történelem /Népszabadság,
1975, április 22#/
Kudarcok /Népszabadság, 1978. junius 14#/
Parázna szobrok /Kritika, 1979# 7#/
Hatalom nélkül /Kritika, 1979# 10./
Kálmán király /Népszabadság, 1980#
augusztus 6#/

Zay László

A közös bűn /Magyar Nemzet, 1978#
március 2#/
A ménesgazda /Magyar Nemzet, 1978#
október 12#/

Zöldi László

Kárhozatból üdvösségbe? /Népszabadság,
1974# julius 6#/
Áldozat-e a bűnös, bünös-e az áldozat?
/Napjaink, 1979# 9#/

Megjegyzés:
Galambos Fegyverletétel cimü drámája azonos Kenéz Imre
hányattatása cimü regénnyel
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I. Az ábrázolásmód néhány alapkérdése.
A dokumentativitás és a parabola
jelleg, a történelmi hitelesség és a
fikció viszonya

4.

II. A múlt és a jelen dialektikája,
A történelmi téma és a mai magyar
valóság összefüggései
1

27.

III. Az évtized irodalmának egyik alap
vonása: a szűkre szabott cselekvési
tér kedvelése
IV. A hősábrázolás jellegzetességei

62.
126.
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Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma
a hetvenes évek magyar irodalmában
Szeged,1981.
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