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VERES ANDRÁS 

TÁRSADALMI ÉRTÉKEK AZ IRODALOMBAN 
- Egy értékszociológiai vizsgálatról — 

A vizsgálat célja, intermediális jellege 

A hetvenes évek közepén indult ez a kutatás, az MTA Irodalomtudományi Intézetében. 
Azt a célt tűztük magunk elé, hogy az 1945-től napjainkig tartó időszak magyar novella-
irodalmának elemzése alapján következtessünk társadalmunk, pontosabban irodalmunk 
értéktudatára. Megkíséreljük kimutatni, hogy a vizsgált időszakban milyen értékek jelen-
tek meg és tűntek el a magyar irodalomban, mekkora gyakorisággal és súllyal fordultak 
elő, pozitív vagy negatív értelemben szerepeltek-e, s hogyan változott az idők folyamán 
az értékek pozíciója egymáshoz képest. 

A kiindulás magától értetődő. Közhely, hogy az irodalom a társadalmi tudatról nyer-
hető ismeretek egyik legbővebb forrása. Az irodalom nemcsak ábrázolja egy adott kor 
értékfelfogását, gondolkodásmódját, hanem befolyásolja is - olvasóin keresztül - ennek 
kialakulását. 

A vizsgálatot mégsem volt könnyű megtervezni. Nem kis gondot jelentett a kutatás 
módszerének kialakítása. Kezdettől tisztában lehettünk azzal, hogy vizsgálatunk „köz-
tes", intermediális helyzeténél fogva ellenérzést kelthet az irodalmárok és a szociológusok 
körében egyaránt. Az irodalmi alkotásokat értékszociológiai szempontból kívántuk ele-
mezni. Tehát eltekintve a megjelenítés esztéükai és irodalmi értékétől, kizárólag a művek-
ben megjelenő tematikus értékeket vizsgálva. Ám figyelembe véve a novellák poétikai 
és modalitásbeli sajátosságait is, ami nem mondható el a szociológiai megközelítésekről. 

Úgy gondoltuk, hogy a mi beállítottságunknak szükségképpen el kell térnie az irodal-
márétól is, a szociológusétól is. Az irodalmárt elsősorban a művek esztétikai és irodalmi 
értéke foglalkoztatja. Érthető, hiszen ezek megállapításában illetékes. Az irodalom hatása 
azonban nem vagy nemcsak ennek függvénye, mint ahogy a közönség sem korlátozódik a 
hivatásos olvasókra, kritikusokra. A művek a lehetséges olvasó élettapasztalatával is szá-
molnak, nemcsak irodalmi műveltségével; éppen ezt próbáltuk meg kihasználni, amikor az 
irodalomban megjelenő társadalomkép kimutatására vállalkoztunk. 

A szociológust viszont egyáltalán nem érdekli az irodalom esztétikai értéke, melynek 
eldöntése úgysem az ő hatásköre. Ezért vagy nem veszi figyelembe, vagy csak mint eleve 
adott paraméterrel számol vele a vizsgálat során, a művet a „magas" vagy az „alacsony" 
irodalomba tartozónak tekintve. Eddig a pontig mi is a szociológussal tartottunk. A mű-
alkotások esztétikai értékessége és szociológiai hitelessége végső soron ugyan összefügg 
egymással, de az ilyen „végső" problémák firtatása meghaladja egy empirikus vizsgálat 
lehetőségeit. 

A szociológus azonban nem tesz különbséget az információ hitelességét illetően az 
irodalmi és a nem irodalmi szöveg között. Számunkra ez a beállítottság nem fogadható el. 
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Föltételeztük, hogy a művészi igényű alkotások esetében a tartalomelemzésnek mások a 
lehetőségei, mint a nem irodalmi szövegek esetében. 

Egyfelől a jól bevált tartalomelemző technikák egzaktsági foka nem érhető el, mivel 
a műalkotások szövege bővelkedik konnotatív mellékjelentésben. Sokszor még a leg-
egyszerűbbnek látszó kategóriák leolvasása is előzetes - nem szociológiai természetű -
értelmezést igényel. így pl. a hetvenes évek novellairodalmában nem ritka jelenség, hogy a 
foglalkozás voltaképp ürügynek bizonyul, a pincér vagy a díjbeszedő munkaköre valójá-
ban értelmiségi inkognitóként szerepel. A szöveg modalitása, hangneme is orientálhat a 
leolvasott értékek megítélésében. Áz ironikus és a szatirikus ábrázolás visszájára fordítja 
a szöveg eredeti jelentését, a groteszk és a humoros megjelenítés pedig ambivalenssé, 
kétértelművé teszi. 

Másfelől az irodalmi müvek — mégha kifejezetten szociológiai dokumentumnak tekint-
jük őket, akkor is — nem általában a társadalmi tudat, hanem ennek speciális része: az 
irodalmi tudat reprezentánsaként jelennek meg számunkra. Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni a sajátos irodalmi konvenciók jelentőségét az alkotásban és a befogadásban. Elhibá-
zott lépés lenne, ha a művek jelentését kizárólag és közvetlenül társadalmi okokkal magya-
ráznánk. Könnyen belátható, hogy ha nem volt eredményes ez a megközelítés Balzac 
regényei esetében, még kevésbé lehet az a hetvenes évek magyar irodalmának vizsgála-
tában. Ezért számításba kell venni, hogy a különféle tematikus jellegzetességek (mint 
pl. a hatvanas évek végén a hobo-életforma középpontba állítása és a női szerep elszür-
külése) nem származtathatók-e az irodalmi konvenciókból, divatokból (ebben az esetben 
az amerikai beatnik-irodalom magyarországi adaptálásából). Csak ennek ismeretében 
mérhető fel igazán, hogy a téma- és értékválasztásban mekkora szerepet játszottak a 
társadalomban megfigyelt folyamatok, jelenségek. 

E meggondolásokat próbáltuk érvényesíteni a vizsgálat módszerében, az 1979-ben 
megjelent Útmutató ban, melynek később módosítottuk szövegét. A félreértéseket így sem 
kerülhettük el. A kutatás korai szakaszát, a módszer kialakulását bemutató elemzésköte-
tünk (Erdődy—Karafiáth—Veres 1982) fogadtatása meggyőzhetett minket az inter-
medialitás hátrányairól. Bírálóink — figyelmen kívül hagyva módszertani magyarázata-
inkat — hiányolták az esztétikai értékesség számbavételét is, a szociológiai felmérések 
egzaktsági szintjét is (az 1983-as vitaanyag megjelent, további írások: Miklós 1984, Kiss 
1985). 

Példaképpen a mintaválasztás problémájára utalnék. Mivel az irodalmi tudatot akartuk 
vizsgálni, kizártuk a kevésbé művészi, ún. népszerű műfajokat (mint a tárcairodalom). 
A mintaválasztás kritériuma lett, hogy a novella rendelkezzen valamifajta esztétikai 
kvalitással, ugyanakkor ezt a minőséget — szándékosan - nem határoztuk meg pontosan. 
(Nem határoztuk meg, mert talán nem is lehet, illetve ha finomabb rangsorolásra vállal-
koznánk, leszűkítenénk vizsgálódásunk terepét, s csaknem lehetetlenné válna a — külön-
böző érvényűnek elismert — szövegek, illetve értékek összemérése.) 

Bírálóink a ,,művésziség"-et mint szociológiai szempontból irreleváns kritériumot utasí-
tották el. Nem értettek egyet a népszerű műfajok mellőzésével sem. Úgy vélték, hogy 
eljárásunk ellentétes a szociológia hagyományaival; a használók (fogyasztók) felől kell 
meghatározni az irodalom fogalmát is (tehát azt kell irodalomnak tekinteni, amit az 
emberek jelentős csoportja annak vél, akként használ). A mi irodalomfogalmunk valójá-
ban egy arisztokratikus — kisszámú bennfentes által kiválasztott — irodalmat takar, s 
így vizsgálatunk legfeljebb a magyar írótársadalom értéktudatára irányulhat. 
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Első pillantásra — el kell ismernem — ezek az ellenvetések indokoltnak látszanak. Csak 
azt hozhatnám fel mentségünkre, hogy az sem csekélység, ha a magyar írótársadalom 
változó értékrendjeiről sikerül érdemlegeset mondani. (S miért kellene ragaszkodnunk 
ahhoz a hagyományhoz, hogy a szociológiai kutatások eddig főként a tömegkultúrát 
vették célba?) 

Ám irodalomfogalmunkat is védeni szeretném; a javasolt definíció pedig korántsem 
meggyőző számomra, Az irodalom jelentése nem önkényes vélekedésen múlik. Éppúgy, 
mint a kulturális viselkedésünket szabályozó többi normát, mintát, ezt is a szocializáció 
során sajátítjuk el. Természetesen abból, hogy mit nevezünk irodalomnak, még nem követ-
kezik, hogy azt fogjuk olvasni is. De itt sem magától értetődő kérdésről van szó. Az iro-
dalmat „használók" nem csupán két táborra oszlanak, hanem jóval többre, s ezek szokásai, 
értékszempontjai is változnak az idők folyamán. A „szakértők" és a „fogyasztók" merev 
szembeállítása már csak azért sem helyes, mert a szakértői értékszempontok sokszor 
előlegezik egy későbbi korszak fogyasztóinak ízlésnormáit. A befogadás történeti dinami-
káját s a közönség rétegezettségét éppen azzal próbáltuk elismerni, hogy a „művésziség" 
kritériumát igen tágasan értelmeztük. 

A tárcairodalom mellőzésében más megfontolás is szerepet játszott. Próbaelemzéseink 
azt mutatták, hogy a tárcairodalom az 1948-as politikai fordulat után fokozott mérték-
ben veszítette el önállóságát, értékszemlélete inkább a kultúrpolitika elképzeléseit repre-
zentálta, mint az irodalmi tudatét. (Más kérdés, hogy magát az irodalmat is ebbe az 
irányba próbálták terelni, nem kevés sikerrel.) A hetvenes években már részben más a 
helyzet, hasonló befolyásnak nincsen nyoma, de a műfaj most is előszeretettel építkezik 
előre gyártott elemekből, vonzza a sematikus megoldásokat. Ezért úgy véltük, hogy nem 
veszítünk vele, ha eltekintünk vizsgálatuktól. 

Érték, nézőpont, értékorientációs elemzés 

Értékmeghatározásunkat Mérei Ferenc (1976, 1978) dolgozta ki. Ahhoz a felfogáshoz 
kapcsolódik, amely elsősorban a szociálpszichológiai szakirodalomból ismert, s az érték-
nek az emberi viselkedést orientáló szerepét hangsúlyozza. E felfogás talán H. Cantrill 
(1971) velős megállapításával érzékeltethető leginkább, mely szerint „az emberek azért 
igyekeznek értékeket találni maguknak, hogy legyen mihez igazodniuk". 

A szociálpszichológiai megközelítés azért tűnt alkalmasnak számunkra, mert a novellá-
kat is értelmezhetjük úgy, mint sajátos emberi viselkedést. Méghozzá kettős értelemben. 
Egyrészt a novellák fiktív világában a szereplők és a narrátor többé-kevésbé határozott 
nézőponttal rendelkeznek, melynek alapján ítélkeznek, értékelnek. Másrészt a novella 
egésze is — immár a társadalmi tudat korántsem fiktív terében — úgy „viselkedik", mint 
beszélő, sőt rábeszélő partner, akinek határozott álláspontja, értékelő gesztusa van. 
Ezért az elemzés során kitérünk a műben található valamennyi nézőpont (fő- és mellék-
szereplők, narrátor) értékrendjének leírására, s az értékkapcsolatok és értékkonfliktusok 
föltérképezésével a novella egészének értékstmktúráját is igyekszünk megragadni. 

Értékdefiníciónk a következő: az érték úgy határozható meg, mint tudatos választás, 
preferálás vagy afflrmáció alapjaként, illetve eredményeként megjelenő minősítés, amely 
csaknem mindig pozitív érzelmi többletet vált ki az értékelőben. Az irodalmi szövegben 
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értékként azonosítható bármely jelenség (személy, tárgy, fogalom), amelyhez ilyen minő-
sítés társul. 

A vizsgálat azonban nem lehet parttalan. A próbaelemzések tapasztalatai alapján érték-
katalógust állítottunk össze, amely tartalmazza a legfontosabb értékfogalmakat. Mivel 
még a legkörültekintőbb módon összeállított katalógus sem lehet teljes, katalógusunkat 
nem tekintettük lezártnak. Az elemzők javaslatára — alapos indok esetén — új értékek is 
bekerülhettek. A bővítésnek csupán gyakorlati határai vannak: túl sok kategória áttekint-
hetetlenné tenné a katalógust és veszélyeztetné a közös értelmezést. 

Nem elszigetelt (diszkrét) értékeket vizsgálunk, hanem értékek pozitív, negatív és 
ambivalens változatokból álló együttesét: az ún. értékdimenziót, amely maga is kapcsolat-
ban áll vagy kapcsolatba kerülhet más értékdimenziókkal, s együtt csoportot alkotnak. 
Például az „élet-halál", „egészség-betegség", „erő-gyengeség" és más dimenziók együtt 
a „vitális értékek" csoportját. Az értékdimenziók és csoportok között mellé- vagy alá-
fölérendeltségi viszony alakulhat ki; az értékek meghatározott rendjét, hierarchiáját 
nevezzük értékalakzatnak. 

Katalógusunkat úgy állítottuk össze, hogy az érték dimenziók csoportokba sorolásának 
lehetőségeit is jeleztük. Mintegy 160 értékdimenziót vettünk fel, s ezeket a következő 
11 csoportba soroltuk be: „vitális értékek", „személyiségértékek", „emocionális értékek", 
„viselkedésértékek", „erkölcsi értékek", „politikai értékek", „világnézeti értékek", 
„életmódértékek", „gazdasági (javakhoz fűződő) értékek", „ismeretértékek" és „esztéti-
kai értékek". (Természetesen itt az „esztétikai értékek" kizárólag mint a szövegben 
megjelenő tematikus értékek jönnek számításba, pl. ha az elbeszélő az egyik szereplő 
szépségét emeli ki.) 

Az elnevezések nem mindig szerencsések. Az érzelmek mindenkor nagy szerepet 
játszanak az értékelésben, nemcsak az „emocionális értékek" esetében. Maga az értékelő 
gesztus általánosan is viselkedésként értelmezhető, nemcsak a „viselkedésértékek" eseté-
ben. De számunkra nem az elnevezés volt a fontos, hanem a csoportok definiálható 
elhatárolása. így pl. az „emocionális értékek" meghatározása a következő: „Olyan érték-
dimenziók tartoznak ide, amelyek a személyiség érzelmi életében gyökereznek, ezért 
spontán, elementáris szükségletként viselkednek, s ugyanakkor túlmutatnak a személyiség 
körén, más személyre, illetve személyekre irányulnak, általában az emberi kapcsolatokat 
minősítik (pl. „barátság—barátság hiánya", ,féltékenység—féltékenység hiánya" stb.)." 

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy az effajta elhatárolások csak viszonyla-
gosak lehetnek. így pl. a „hazafiasság—hazafiatlanság" érték dimenziója lehet politikai 
érték is, erkölcsi is, világnézeti is, emocionális is. Sokszor fedi át egymást a személyiség-
és viselkedésértékek, valamint a világnézeti és életmódértékek csoportja. A katalógus 
föltünteti a többféle besorolás lehetőségét, de az elemzőnek magának kell eldöntenie 
— az adott szöveg alapján —, hogy melyiket választja (illetve ha nem talál ilyet, mit 
javasol). 

Az előzőeknél is bonyolultabb az „erkölcsi értékek" minősítésének kérdése. Nem ritka 
jelenség, hogy a különböző — más csoportokba tartozó — értékek (mint a „munka" és a 
„család") közötti ellentét úgy jelenik meg a szereplők vagy a történetmondó tudatában, 
mint egynemű, erkölcsi értékek konfliktusa. Tehát az erkölcsi értékek egyik alapvető 
funkciója éppen a közös nevezőre hozás, a közvetítés. így azonban nehéz kijelölni e 
csoport helyét a többi érték csoporthoz képest. 
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Úgy láttuk, hogy be kell vezetnünk az elsődleges és másodlagos értékek fogalmának 
megkülönböztetését. Amikor az erkölcsi értékek más (gazdaságiv világnézeti, életmódbeli 
vagy egyéb) értékeket helyettesítenek, illetve képviselnek, csupán másodlagosak azokhoz 
képest. Ez a jelenség igen jellemző lehet egy korszakra. Például a negyvenes évek végén a 
politikai vezetés nyomására irodalmunknak agitálnia kellett az egyház befolyásának vissza-
szorítása, az államosítás támogatása, a parasztok szövetkezetbe léptetése és hasonló 
célok érdekében. Elemzéseink azt mutatják, hogy e korszak irodalma nemhogy eltúlozta 
volna, de egyenesen kerülte a politikai értékek nyílt fölvetését. A politikai harc úgy jelent 
meg, mint gazdasági, világnézeti és erkölcsi értékekért folyó küzdelem. Nem valamifajta 
álcázásról volt szó, hanem a kívánt politikai célok erkölcsi megerősítéséről. 

Talán sikerült érzékeltetnem, hogy az értéket mennyire összetett jelenségnek fogjuk 
fel. Minősítés, értéktárgy és értékelő szubjektum oly mértékben egységet alkot, hogy 
egyik sem értelmezhető a másik kettő figyelembevétele nélkül. Ezért is fontos annyira 
számunkra a nézőpont fogalma. Az érték nem függetleníthető az értékelőtől: érvényessége 
kizárólag egy adott értékrendben — az értékelőében - egyértelműsíthető. Ha ez így van, 
akkor a mi értékelemzéseinktől is elvárható, hogy egységes (közös) nézőpontból végezzük 
őket. 

Ez részben technikai kérdés. Az elemzés szükségképpen szubjektív, de nem lehet önké-
nyes. Az eredmények megbízhatóságát nem csupán az értékkatalógus, a közös instrukciós 
rendszer szavatolja. Az értelmező munka több lépcsőben történik. Minden novellát töb-
ben elemeznek. Azt kérjük az elemzőktől, hogy első lépésként fogalmazzák meg saját 
szavaikkal: mit mond számukra a novella. (Erre azért van szükség, hogy később az elem-
zéseket összesítők világosabban lássák, milyen olvasói élmény, elfogultság áll az érték-
kimutatások hátterében.) 

Az írói módszer jellegét és az értékleolvasás lehetőségét az elemzők az előadásszint 
megjelölésével jelzik. Egyszerűbb esetben az értékek közvetlenül leolvashatók (reális 
közlés), bonyolultabb esetben az értékek értelmezése külön magyarázatot igényel (átté-
teles közlés). A következő lépés az elbeszélés szegmentálása, annak megfelelően, hogy 
a szövegben hol és mikor találhatók fordulatok az értékelhető helyzetek szempontjából. 
Nemcsak a szereplők képviselhetnek értéket, hanem a színhely, de a cselekmény, sőt az 
elbeszélő „háttér"-információi is. 

Példaképpen utalnék Mészöly Miklós novellájára (1975), amely „Che" Guevara Bolíviai 
napló]át idézve föl mutatja e latin-amerikai országot az ígéret földjének. Ott legalább meg 
lehet halni a szabadságért — sugallja a novella szövege —, míg más tájakon, így nálunk is, 
föl sem merülhet ilyen lehetőség. Az értékelemzés számára nemcsak az a fontos, hogy e 
novellában a „szabadság", illetve ennek hiánya a fő értékprobléma, hanem az is, hogy ezt 
különféle helyszínek szembeállításával és a Bolíviában folytatott gerillaharccal érzékel-
teti a szerző. 

Ezért nem elégszünk meg az értékkategóriák - katalógus alapján történő - azonosítá-
sával, hanem a szöveg értékalakzatának lehetőleg teljes föltérképezésére vállalkozunk. 
Az elemzőknek részletesen ki kell mutatniuk a műben található valamennyi nézőponttal 
rendelkező tényező (fő- és mellékszereplők, narrátor) értékrendjét, a szövegben található 
értékdimenziókat, ezek súlyát és kapcsolódási körét, a domináló értékcsoportot vagy 
csoportokat, s azt, hogy milyen típusú értékalakzattá rendeződnek. 
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Az elemzéseket mások összesítik, a „metakodoló" nemcsak az értékkimutatásokat 
ellenőrzi, visszakeresve a szövegben, hanem az elemzések egyező és eltérő vagy éppen 
ellentmondó megállapításait is regisztrálja. A szignifikáns eltérések okait pótelemzésekkel 
derítjük ki. Az alapelemzéseket tehát előbb összesítjük, utána pedig az összesítéseket 
összegezzük négy éves periódusokként. A több szakaszos munka eredményeként 
előttünk áll egy-egy korszak novellairodalmának értékrendje. 

Nyilvánvaló, hogy elemzési technikánk nem képes (és nem is törekszik) szigorú egzakt-
ságra. A novellák fölöttébb hallgatag „k. sz."-ek, megszólaltatni csak úgy lehet őket, 
ha velük szólunk. Bírálóink szemünkre is vetették, hogy miért beszélünk .irodalmi 
tudat"-ról, hiszen az elemzéseink alapján rekonstruált értékfelfogásba nemcsak a novellák 
szemlélete tartozik bele, hanem a miénk is. Jóllehet ez a probléma bármelyik szociológiai 
felméréssel kapcsolatban fölvethető, megkíséreltük tisztázni a magunk kutatása szempont-
jából. Ezt szeretném szemléltetni egy példán, Sarkadi Imre Két malom közt című novellá-
jának (1950) elemzési nehézségeiből kiindulva. 

Példa a módszer buktatóira (Sarkadi Imre: Két malom közt) 

Erről az elbeszélésről is több elemzés született, cselekményét az egyik alapján foglalom 
össze. Jellegzetes téesz-történetről van szó. János, a Fekete család kisebbik és csak meg-
tűrt sarja, hogy szabaduljon fukar, számító, földéhes családjától, belép a nemrég alakult 
termelőszövetkezetbe. De nem akarja teljes mértékben elkötelezni magát az új mellett, 
nem viszi be minden földjét, hanem csak három holdat, a többit haszonbérbe adja báty-
jának. Minthogy saját otthonra és független életre vágyik, ügyeskedni próbál, kölcsönt 
akar szerezni a téesztől. Ám az elnök Bálint Sándor intő szavainak hatására végül letesz 
erről, s azonosul a közösségi élettel. Rádöbben, hogy ő sem volt különb, mint az általa 
megvetett família. Számára is a föld volt a legnagyobb érték, holott kell lennie fontosabb 
értéknek is. 

Az elemzők egybehangzóan egyszerűnek találták a novella értékszerkezetét. Az egyik 
oldalon áll a maradi Fekete család. Az öreg Fekete, akinek halálát okozza ez az életmód. 
Antal, az idősebbik fiú, aki dolgos, szorgalmas, de önző és ügyeskedő, csak az egyéni 
haszna érdekli. Végül Antal felesége, az embertelen, hisztérikus Juli, aki a földszerzés 
érdekében még Jánosnak is felkínálkozik. A másik oldalon áll a téesz közössége, 
mindenekelőtt Bálint Sándor, a haladás, a szocializmus elkötelezettje, aki nem átall 
vén fejjel is tanulni, s tudja, hogy csak a kollektív tulajdon lehet a parasztság boldogulá-
sának útja. Megérti Jánost, átlát kisded tervein, de nem riasztja el, türelmes és taktikus, 
megvárja a kedvező alkalmat, amikor végképp meggyőzheti igazáról. 

A két világ — két malomkő — közt őrlődik az ingadozó, bizonytalan középparaszt 
főhős, János. Mint kisebbik fiút otthon nem veszik emberszámba (már a patriarchális 
családszerkezetből következően sem); éppen ez motiválja belépését a téeszbe, ami volta-
képpen lázadás a család zsarnoksága ellen. Ambivalens figura, akinek értékrendje szemünk 
láttára alakul át: a kicsinyes, önző, haszonleső embert bűntudata és belátása gyökeresen 
megváltoztatja. Ha nem is könnyen, de eljut a helyes választásig. 

Az elemzők úgy látták, hogy legfeljebb János számára lehet kétséges, mit kell válasz-
tania, a novella egészében ez egyértelmű. Valójában Jó és Rossz párharcáról van szó, 
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s az értékalakzat csúcsán a szocialista közösségi tulajdon áll. Ezt elsősorban Bálint Sándor 
képviseli, az elbeszélő értékfelfogásához legközelebb álló szereplő. 

Ám elképzelhető másfajta értelmezés is. A Fekete család életvitele valóban embertelen-
nek mutatkozik. János azonban nemcsak azért fekete bárány, mert ő a kisebbik fiú. 
Bátyjával szemben ő korántsem valami dolgos, szorgos ember; a többiek ezért nem 
tartják sokra, s értéke számukra csak mint földtulajdonosnak van. Apró, finom írói uta-
lások éppenséggel hitvány embernek mutatják. Például ezt olvashatjuk róla:, János . . . úgy 
ment be a szövetkezetbe, hogy büszke lehetett. Kihozta az anyai részét még az apja életé-
ben. S micsoda családból! Ismerték Feketééket, s János is igyekezett leszólni az otthonia-
kai, hogy nagyobbítsa a saját eredményét. - Kulákabbak azok a kuliknál.. ."(Kiemelés 
tőlem - V. A.) 

Nem lényegtelen, hogy a kulák minősítés egyedül János szájából hangzik el a novellá-
ban, s ilyen beállításban! Az elemzők negatívnak minősítették, joggal, Juli prostitúcióját, 
de figyelmen kívül hagyták, hogy János elfogadja Juli áldozatát és végül még be is 
csapja őt. 

A novellának talán azok a legvisszataszítóbb jelenetei, amikor János és a derék téesz-
elnök beszélgetnek. Mindkettő alakoskodik. János össze-vissza hazudozik, Bálint pedig 
— jóllehet átlát rajta — úgy tesz, mintha hinne neki. Meglehet, politikusán viselkedik, 
de semmiképp se rokonszenves. Néhány szövegrészlet még inkább alátámaszthatja ezt a 
benyomást. 

„— Megnyerni kell a középparasztot — mondta s huncutul nevetgélt busa szemöldöke 
alatt. — Megnyerni elvtársak, nem riasztani, nem parancsolgatni neki." Bálint türelmes 
szavainak hatását azonban lerontja máris a következő mondat: „Bárhiszen senki se akart 
parancsolgatni Jánosnak." 

Később kiderül, hogy a türelmes, megértő Bálintnak legfőbb érve mégis csak az erőszak: 
a tagosítás, a jó földek kisajátítása. A Fekete család földje kell neki, meg is mondja 
Jánosnak: „Betagosítjuk ezt a fődet. Amit az apáddal meg a bátyáddal szerződtél, az 
téged köt, minket nem köt . . . Kell ez a főd itt." Úgy tűnik, mintha Bálint is „földéhes" 
lenne, mint a Feketéék. János szavát pedig semmibe veszi. 

Utolsó beszélgetésük más hangnemben folyik, mint a korábbiak. Bálint nyeregben 
érzi magát, nem alakoskodik Jánossal, tudtára adja, hogy átlát rajta. Szavaiból az is vilá-
gossá válik, hogy nem véletlenül próbálkozott éppen Jánossal: tudod, jó az, hogy 
te idejöttél közénk . . . Tudom én azt, hogy miér. Rossz vót otthon, kisebbik fiú vótál, 
a mulyábbik vótál, otthon semmi se vót a tied . . . hát csak gyere. Dehát akkor legyél is 
itt egészen." 

Ezt követően János megtörik és magyarázkodni kezd, de Bálintot már nem érdekli: 
„— Jól van - bólintott szórakozottan az öreg", majd ,hunyorogva nevetett", sőt „kacará-
szott". Különös viselkedés ez egy pozitív hőstől! 

Ám az is lehet, hogy a kortársak magától értetődőnek tekinthették Bálint alakoskodá-
sát, taktikázását, hatalmi önkényét. Fölfogható volt a téeszesítés egy fordított előjelű 
parasztháborúnak is. Ha ravaszkodhat a paraszt, miért ne tehetné ugyanezt a téesz elnöke 
is, ráadásul a jó ügy érdekében? Bálint pedig joviálisán, kedvesen csinálja. Még a fogyaté-
kosságai is mellette szólnak: ettől olyan emberi! Csak a mesehősök és a bürokraták tökéle-
tesek. János gyarlóságainak sem kell akkora jelentőséget tulajdonítani. Végül is a hangsúly 
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társadalmi szerepén van: ő az ,.ingadozó középparaszt", akit meg kell nyerni. Természetes, 
hogy nem egészen becsületes. Ha becsületes volna, nem ingadozna. 

A Sarkadi-novellának tehát legalább három értelmezése lehetséges. Felfogható 1. merő-
ben sematikus téesz-történetnek; 2. óvatosan realista alkotásnak (illetve a „realizmus 
diadalának"); 3. a sematikus alapképletet emberi fogyasztásra alkalmassá tett irodalmi 
produkciónak. Ezzel nem a novellát akarom esztétikai vagy akár politikai szempontból 
megítélni. De könnyen belátható, hogy a szövegben megjelenő értékek minősítését befo-
lyásolja értelmezésünk. 

Kedvezőbb helyzetben van az irodalmár: mérlegeli a lehetőségeket és dönt az egyik 
vagy a másik megoldás mellett. Kevesebb a gondja a hagyományos tartalomelemzőnek 
is: adott kategóriák előfordulásának gyakoriságát kell regisztrálnia. Az első bevallottan 
szubjektív, a másik viszont „objektív" lehet. Minthogy mi elkerülhetetlennek tartjuk az 
értelmező munkát, számolnunk kell a szubjektivitással. Az önkényességet pedig úgy 
próbáljuk meg kizárni, hogy nem döntünk egyik értelmezés mellett sem, hanem vala-
mennyit figyelembe vesszük (vö. Erdődy 1983). Az értékkimutatások ismétlődő elemeit 
tekintjük alapnak, amihez képest az eltérő elemek érvényessége kisebb (de semmiképp 
sem elhanyagolható). 

Sarkadi novellája esetében pl. bizonyítottnak vehetjük (mivel az értelmezések ebben 
megegyeznek), hogy kétpólusú értékszerkezete van: a magántulajdon, illetve a közösségi 
tulajdon körül szerveződő értékrendek konfliktusát állítja középpontba, s az utóbbi 
fölényét és elkerülhetetlen győzelmét tételezi. Ugyanakkor — a téesz-irodalom átlag-
termésével és a korszakban domináló, föltétlen azonosulást sugárzó művekkel szemben -
némi fenntartást is jelez, elsősorban az újat képviselő ábrázolásában. Egy-egy novella 
értékszemléletének jelentőségét csak a korszak irodalmában elfoglalt helye alapján mér-
hetjük fel igazán. 

Ami az „irodalmi tudat" fogalmát illeti, nyilván nem konkretizálható abban az érte-
lemben, hogy az írók, az irodalomértők, az írószövetség vagy más — irodalmi kérdésekben 
illetékes — intézmény tudatával lenne azonosítható. Empirikus fedezetét számunkra a 
mintának választott novellairodalom adja, ami eleve szűkebb az irodalom egészénél. 
A novellákból kiolvasható értékváltozások ugyanakkor nemcsak az írótársadalom elkép-
zeléseit tükrözik. Köztudott, hogy a magyar irodalom - sokszor a szükséges társadalmi 
erő és szervezet hiányában - mindenkor szívesen vállalta magára közös dolgaink képvise-
letét. 1948 után pedig (mint arra már utaltam) a politikai vezetés is igényt tartott arra, 
hogy az irodalom (is) a politikai célok szószólója legyen. 

Az „irodalmi tudat" tehát korántsem valami tiszta fogalom. Pontos körülhatárolását 
nemcsak nehezen kivihetőnek, hanem fölöslegesnek is tartom. Kutatásunk szempontjából 
elegendőnek tűnik a vizsgált minta megadása; ezzel kijelöltük megállapításaink érvényes-
ségi körét is. A novallairodalom választása szerencsésnek mondható, mivel nagyságrendje 
és időbeli eloszlása jóval kedvezőbb, mint a regényirodalomé. (Más kérdés, hogy utóbb 
szükségesnek láttuk vizsgálatunkat kiegészíteni regények és irodalmi dokumentumok 
— kritikák, nyilatkozatok, irodalompolitikai határozatok — elemzésével is.) 
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Értékváltások irodalmunkban (Néhány észrevétel vizsgálatunk jelenlegi szakaszában) 

Jóllehet értékszociológiai megközelítésre vállalkoztunk, a vizsgált anyag természete 
s a kutatásban részt vevők irodalmi érdeklődése óhatatlanul arra vezetett, hogy munkánk-
tól elsősorban az 1945 utáni magyar irodalom fejlődésképének pontosítását reméljük. 
A próbaelemzéseket még úgy végeztük, hogy nem rendelkeztünk előzetes elképzeléssel. 
A tényleges vizsgálathoz kiindulásul szolgáló hipotézisünket már a korszakkal foglal-
kozó szakirodalom és saját próbaelemzéseink eredményeit figyelembe véve fogalmaztuk 
meg. Úgy tűnik, hogy kutatásunk módosíthatja azt a képet, amely az 1945 utáni magyar 
irodalomról napjainkra kialakult. 

Minthogy a vizsgálat még nincs lezárva, itt csupán néhány megfigyelésünkről adhatok 
számot, fölhasználva a irár megjelent tanulmányainkat is (Erdődy 1980, 1983, Veres 
1982, 1983, Nagy 1984). 

A négy éves periódusokra bontás indokoltnak bizonyult. 1945 és 1964 között a 
magyar történelem jelentős fordulatai több-kevesebb pontossággal négy évenként követ-
keztek be, s ennek következményei — a politikai változásokhoz képest meglevő fázis-
késések ellenére is — kimutathatók az irodalom értékszemléletében is. Különösen éles 
a váltás a negyvenes évek végén és a hatvanas évek elején. 

Az 1945-48-as és az 1949—52-es időszak novelláit összehasonlítva talán az a legszem-
betűnőbb, hogy radikálisan — mintegy felére — csökken az értékek száma s a megmaradók 
között is erős szinonimitás tapasztalható. (Tehát hasonló leépülés történik, mint az 
irodalmi élet intézményei terén — vö. Sárközi 1980, Pomogáts 1982.) Az első periódus 
elbeszéléseit értékbizonytalanság, ambivalens értékszerkezet jellemzi, s hol tétova, hol 
pedig határozott válaszkeresés a közelmúlt történelmi fiaskóira, a személyiség csődjére, 
a választásképtelenségre és a rossz választásra. Ezzel szemben a második periódus írásai-
ban föltűnő az értékbiztonság, a konfliktus feltétlen oldása, a polarizált értékszerkezet. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű változás csak mesterségesen volt előidézhető. 

Kevés korszak értékrendje mondható annyira formalizáltnak, mint amit az „ötvenes 
évek" immár elfogadott, bár pontos időhatárokkal nem rendelkező terminusával szokás 
jelölni. E korszak értéktudatában kiemelt szerepe van a régi és az új harcának, a közösségi 
célokkal való feltétlen azonosulásnak és a sikeres termelésnek (1949 után még a juhász 
is „termel" — 1. Nagy 1984). A vitális értékek közül az „erő—gyengeség" és a „fiatalaság— 
öregség" dimenzióinak jelentősége nő meg, s visszaszorul az „élet-halál" és egyenesen 
száműzve van a „szexualitás—aszexualitás" értékpálja. Csaknem teljesen eltűnnek az 
emocionális értékek (barátság, részvét stb.) és az „egyéniség" érték dimenziója. 

Napjaink egyik vitakérdése, hogy miképp értékelhetjük az 1945 és 1948 közötti 
időszak irodalmi teljesítményét. Van, aki eszményíti s akad, aki .Téloldalas" fejlődésnek 
tartja (vö. Kerekasztal 1979). Ha a következő periódushoz mérjük, indokoltnak tűnik 
az eszményítés. Elemzéseink azonban azt mutatják, hogy már ebben az időszakban 
is jelentkezik - kezdetben alárendelten — az az értékszemlélet, amely 1949-től lett ural-
kodóvá. (Fontos adalék e jelenség magyarázatához, hogy a mérsékelt vagy radikális 
továbblépés alternatívája először 1945 elején merült fel az MKP művészetpolitikájában, de 
akkor a fokozatosság, míg két évvel később a gyökeres átalakítás programja kerekedett 
fölül - 1 . erről Standeisky 1984.) 
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Ugyancsak vitakérdés, hogy a hatvanas vagy a hetvenes évek irodalma hozott-e na-
gyobb szemléleti fordulatot. Kétségtelen, hogy látványosabb üz értékváltás a hatvanas 
években, amikor újra érvényesülhettek a személyiségértékek és megnőtt az erkölcsi 
értékek súlya. Ám az értéktudat többrétegű képződmény, s ami látványos még nem föl-
tétlenül mély. Erről győzhet meg minket a politikai értékek megítélésében tapasztalható 
változás. 

Az ötvenes évek elején csak elvétve fordult elő, hogy hatalom és erkölcs szembekerült 
egymással, az pedig egyáltalán nem, hogy e konfliktus tragikus kimenetelű legyen. Ezzel 
szemben a hatvanas évek kedvelt témája hatalom és erkölcs tragikus ellentéte. A számon-
kérő gesztust azonban éppen az ötvenes évekével egyező meggondolás motiválta. Az írók 
ekkor is hittek abban, hogy az egyéni és a társadalmi boldogulás csak együtt lehetséges, 
az emberhez méltó élethez előbb az intézményes feltételeket kell megvalósítani. Volta-
képp ennek elmulasztását kérték számon az ötvenes évek vezetésén. Ám a hetvenes 
években már a korábbi kiindulás is kétségessé vált. Egyre többen tagadják a boldogulás 
intézményes lehetőségeit. Ezzel függ össze a moralizáló-didaktikus hangnemet kiszorító 
ironikus-groteszk hangvétel gyors és széleskörű térnyerése is. (Más szempontokat követve, 
hasonlóan radikális szemléleti fordulatként írják le a hetvenes évek irodalmát az ELTE 
Esztétikai Tanszékén folyó értékvizsgálat munkatársai — vö. Csepeli-Somlai 1985.) 

A hetvenes évek elbeszéléseiben az életmód-értékek és a személyiségértékek dominál-
nak. Ha a szerzők életkora szerint csoportosítunk, az idősebbek (negyven éven felüliek) 
műveiben az életmód-értékek valamivel nagyobb szerepe figyelhető meg és a világnézeti 
értékek előkelő pozíciója, míg a fiatalabbak (negyven éven aluliak) írásaiban a politikai 
értékek nyomulnak fel az értékcsoportok rangsorában a második helyre. 

A hatvanas és a hetvenes évek irodalmában egyaránt több szakaszban következik be 
a változás. így pl. a hetvenes évek elején, illetve derekán induló prózaíró nemzedék 
életfelfogása, világlátása lényeges különbségeket mutat. A korábbi nemzedék kedveli 
a csellengő hőst, a társadalom intézményesült formáin kívül rekedt vagy kívülmaradni 
akaró figurákat. A későbbi nemzedék szakít a marginalizálódás problémájával, a társadalmi 
beilleszkedés esélyeit keresi, s hagyományos értékek (mint a család, a nemzet és a vallás) 
újraértelmezésével mintegy „tradicionalista" módon kéri számon az alapvető értékek 
elégtelen érvényesülését vagy éppen teljes hiányát. 

Elmondható, hogy az 1949—52-es periódust kivéve mindenkor az értékhiány és az 
értékpusztulás élménye a gyakoribb. Ezt természetesnek kell vennünk, hiszen az irodalmi 
megnyilatkozásnak talán legfőbb indítéka az emberi konfliktusok példázatszerű feldol-
gozása. (Az viszont korántsem magától értődő, hogy feltűnően ritka a humor; a magyar 
irodalom meglehetősen komornak tűnik.) Különösen erős a válsághangulat 1945-öt 
követően és a hatvanas évek elején - az 1945-48-as periódus esetében ez a jelenség azzal 
magyarázható, hogy az írók először a háborús múlttal való számvetést érezték feladatuk-
nak. Sajátos átmenetiséget mutat az 1953-56-os időszak, mely döntően az őt meg-
előzőhöz kapcsolódik, de néhány novella értékszemlélete már a hatvanas évekét előlegezi. 
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ODORICS FERENC 

MIKÉPPEN ÉRTÜNK MEG METAFORIKUS SZÖVEGEKET? 

1. Mikor nevezhetünk egy szöveget metaforikusnak? 

1.1.1. Ha úgy véljük, hogy „sok metafora" található egy szövegben, akkor e „soka-
ság" révén minősítjük metaforikusnak. Ebben az esetben egyes, ún. helyi (lokális) 
metaforákkai van dolgunk, melyek egymástól függetlenül „vannak" a szövegben. 

1.1.2. Metaforikusnak mondhatunk egy szöveget akkor is, ha nem található „sok 
metafora" benne, azonban ezek a „kevesek" valami módon kapcsolatban állnak egy-
mással. Ekkor a „metaforák rendszeréről", vagy az ún. metaforikus szerkezetid beszél-
hetünk. Nyilvánvalóan a metaforikus szerkezet megléte nem zárja ki a helyi metaforák 
„sokaságát", a különbségtétel azért lényeges, mivel az egyik esetben számosságról, egy 
esetleges sorozatról van szó, a másik esetben pedig kapcsolatrendszerről, egy szervezett 
egységről. 

1.1.3. Végül metaforikusnak mondhatunk egy szöveget akkor is, ha a megértése 
metaforikusán történik, például ha az olvasó úgy véli, hogy a szövegvilág a saját (vagy 
valamely más) világ(á)nak metaforája. A metafora ez esetben nem a szövegvilág vala-
mely alkotóelemének felépítője (mint 1.1.1.-ben), s nem is rendezőelve (mint 1.1.2.-
ben), hanem maga a szövegvilág. 

1.2. Milyen feltételek kielégítése szükséges ahhoz, hogy a következő mondatot meg-
értsük? 

(1) „Fél év múlva újra itt leszek a Kálvárián, a Virágos Katonánál."1 

1.2.1. Az (1) mondat megértésének egyik alapfeltétele a mondat metaforikus kifeje-
zésének értelmezése. Mit jelent a „Virágos Katona"? A Latroknak is játszott című 
regény (ugyanis ebben a regényben fordul elő az (1) mondat) olvasása közben érezzük, 
hogy „valami mást", mint a „virágos katona". Mi az a „valami más"? Ehhez természe-
tesen meg kell válaszolnunk a „Mi az a «valami ez»?" kérdést is. Azonban ha a „valami 
az" jelzője áll itt, akkor miért jelent „valami mást"? Miért nem a „valami más" 
jelölője áll itt? Vagy a „Virágos Katona" a „valami ezt" és a „valami mást" is jelenti? 
Akkor az „ez" és a „más" azonos? De ha azonosak, akkor miért teszünk különbséget 
köztük? Azonban ha nem azonosak, akkor a „Virágos Katona" nem jelentheti mind-
kettőt, esetleg csak részben. Miféle „részben"? Mi az a rész, amely „ez" is és, „más" is? 

1.2.2. Mindezeken túl feltételezem, hogy a „Virágos Katona" Gion Nándor regényé-
ben nem csupán helyi metafora, hanem egyben a regény metaforikus szerkezetének 
egyik eleme is. Ugyanis valamiféle szemantikai kapcsolat érezhető a szöveg bizonyos 
helyi metaforái között, van „valami közös" vagy „valami ellentétes" a metaforák 

1 Gion 1982, 199. 
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jelentéseiben. De mi az, ami „közös" a „Virágos Katona" és például a „Rézi képes-
lapja" jelentésében? Miképpen jön létre ez a „közös" jelentés? S a „közös" jelentés-
ben milyen szerepet játszik az egyes jelölők „helyi" jelentése? 

1.2.3. S végül ha elfogadjuk azt a feltételezést, miszerint a Latroknak is játszott 
metaforikusán értelmezhető szöveg, akkor a regény világa (a szövegvilág) minek a 
metaforája? Milyen feltételek kielégítése szükséges ahhoz, hogy valamely olvasó vala-
mely világ metaforájának tekintse? 

1.3. A dolgozat alapkérdései a következőképpen fogalmazhatók meg. 
(1.1.1.) Mi a metafora? azaz: 

Miképpen cselekedünk, amikor egy metaforát megértünk? 
(1.1.2.) Mi a metaforikus szerkezet? azaz: 

Miképpen cselekedünk, amikor egy metaforikus szerkezetet megértünk? 
(1.1.3.) Mi a metaforikus megértés? azaz: 

Miképpen cselekedünk, amikor egy szövegvilágot metaforikusán értünk 
meg? 

2. A dolgozat megállapításainak érvényességi köre 

Adhatunk-e magyarázatot általában a Metafora/a Metaforikus Szerkezet megérté-
sére? Tekinthetjük-e magyarázatunkat véglegesnek, megdönthetetlennek? Tehetünk-e 
univerzális kijelentéseket nyelvi jelenségekről? Ezek a kérdések általánosabb nyelv- és 
tudományelméleti problémák megvilágítását kívánják meg. 

2.1. Alapvetően Wittgenstein nyelvjáték-elméletét fogadom el. Lars Haikola szerint a 
nyelvjáték-elmélet alapelvei a következők: 

(i) Egy kifejezés jelentése a használata 
(ii) Egy kifejezésnek csak a használat vagy a nyelvi játék adott keretén belül van 

jelentése. 
(iii) Minden egyes nyelvjátéknak saját logikája, saját rendező elvei vannak. 
(iv) Egy nyelvjáték mint egész nem okolható meg, csak leírható.2 

Az (iv) alapelv azt foglalja magában, hogy Wittgenstein kizárja jelentéselméletéből 
az episztemológiai vizsgálódásokat, eszerint azonban nem rögzíthetnénk azokat a szabá-
lyokat, amelyek a nyelvjátékot irányítják, s nem adhatnánk magyarázatot a nyelvjáté-
kok működésére sem. Ebben a dolgozatban az (i), (ii) és (iii) alapelveket érvényesíteni 
fogom, ellenben a (iv)-t nem. Ugyanis - felhasználva a beszédaktus-elmélet eredményeit 
— vizsgálódásaim középpontjába a metaforikus szövegek megértését irányító kommuni-
katív szabályokat helyezem. E (wittgensteini) konvencionalista felfogásban létre fogok 
hozni egy regényről (amelyben találhatók metaforák) és olvasók egy típusáról (akik 
képesek a regény bizonyos egységeit metaforáknak tekinteni) szóló állításokat. Ezek az 
állítások azon szabályok leírását foglalják magukba, amelyek bizonyos szövegek vagy 
szövegrészek metaforákként történő megértésének cselekvését irányítják. 

2Haikola 1977,21. 
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2.2. Tudományelméleti megjegyzéseim lényegében Wittgenstein nyelvszemléletére ala-
pozhatok. Egy elméletet (T) vehetünk úgy, mint 

T<S,A, SC, ty-t, 
ahol 

S a jelekről szóló mondatok rendszere, 
A az S szándékolt alkalmazásainak halmaza, 
SC egy tudományos közösség és 
t egy időintervallum. 

Azaz: „Az SC tudományos közösség az S rendszert a t időintervallum alatt A-ra al-
kalmazza." Itt az SC tudományos közösség azokat a konvenciókat, preferenciákat, 
attitűdöket, ismereteket stb. jelenti, amelyek az SC tudományos közösséget jellemzik.3 

2.3. A metaforikus szövegek megértéséről szóló kijelentéseim érvényességi köre a kö-
vetkező: 

S az (R—M) nyelvjátékot irányító szabályok rendszere, 
A az R regénynek (Gion Nándor: Latroknak is játszott) és az olvasók bizonyos M 

típusának (akik R-t vagy az R egyes részeit metaforákként értik meg) nyelvjátéka, 
SC az a tudományos közösség, amely rendelkezik a 2.1.-ben és a 2.2.-ben kifejtett és 

egyéb (itt ki nem fejtett) konvenciókkal, preferenciákkal stb., 
t amíg valaki (aki elfogadja az SC konvencióit, attitűdjeit stb.) képes 5-t valamely 

nyelvjátékra alkalmazni. 

3. Miképpen cselekedünk, amikor egy metaforát megértünk? 

3.1.1. Richards azt állítja, hogy amikor egy metaforát használunk, akkor két gondo-
lattal rendelkezünk, amelyek együtt aktivak, s a metaforát fenntartó nyelvi jelölők je-
lentése e két gondolat interakciójának eredménye. Cselekvésről kétféle értelemben be-
szél, egyrészt a metafora használóinak cselekvéséről, amely cselekvést „használásnak" 
nevezi, s ezzel még vajmi keveset mondott a metaforáról, hisz minden (nyelvi) jelölő a 
használat során válik jellé. Másrészt a két gondolat interaktivitásáról ejt szót, ez a kijelentés 
önmaga tűnik „metaforikusnak", Richards valószínűleg tudati tevékenységre, mentális 
folyamatokra utal. így azt mondhatjuk, hogy Richards a metaforát tudati cselekvések-
kel összefüggésben látja meghatározónak.4 

3.1.2. Wheelright hasonlóképpen kettős imaginativ, elképzelő aktusról beszél, amely 
lényegileg kijelöli a metaforikus folyamatot, amelyet szemantikai mozgásként nevez meg. 
ő nem „metaforizál", mint Richards, hanem a metafora két módját (epiphor, diaphor) 
eszköznek tekinti, melyek a jelentés kiterjesztését, illetve az új jelentés létrehozását 
szolgálják.5 

3 A .jelekről szóló mondatok rendszere" fogalmát vö. Kertész 1983 és vö. Kertész 1982, me-
lyekben tárgyalásra kerül az SC, A és t szerepe az ún. „non-statement view of theories"-zel össze-
függésben, az utóbbit vö. Stegmüller 1979. 

4Richards 1936,93. 
5 Wheelright 1962,72. 
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3.1.3. Richards és Wheelright lényegében azonos álláspontot képviselnek, tudati cse-
lekvésekről beszélnek, azonban a nyelv használóit csupán implikálják, így az íróval és az 
Olvasóval számolnak, egy rögzített, konstans interpretációs mezőt feltételeznek, s nem 
számolnak a befogadói szokások sokféleségével. 

3.1.4. Searle bármennyire is a beszédaktus-elmélet apostola, a metafora kérdésében 
nem képvisel egyértelmű álláspontot. Ugyanis a metaforikus megnyilatkozás lényegét 
abban látja, hogy az ,,S is P" formájú mondatot miképpen érthetjük meg mint „ 5 is 
R "-t, tehát jelentésátvitelt feltételez, mégpedig a „szó szerinti"-ről a „metaforikus"-ra a 
„szó szerinti" jelentést adottnak, a szó tartozékának tartja, így szintén egy rögzített 
szemantikai mező létezése mellett foglal állást (a „szó szerinti" jelentés problémáját lásd 
3.2.-ben). Ellenben a metaforikus interpretációt elemezve megértési stratégiákat említ, 
amelyekkel rendelkeznie kell az olvasónak, illetve döntenie kell, hogy a metaforikus 
interpretációt választja-e.6 

3.1.5. Egyértelmű választ Wittgenstein és őt követve Hester ad erre a problémára. 
Wittgenstein az ún. „aspectblindness" fogalmát használja, ami annyit tesz, hogy „valaki 
nem képes valamit úgy látni, mint valami mást."1 Az „aspectblindness" az ún. „seeing 
as" képességének hiányát jelenti, s Wittgenstein ez utóbbival magyarázza a metaforák 
megértését is. Ez a valamely képességhez kötött felfogás ugyan még általánosan, de jelzi 
az olvasó mentális tartalmaitól függő értelmezést, a rögzített szematikai mező létezésé-
nek elutasítását. (A ,peeing as" részletes kifejtését lásd 3.4.2.-ben és 3.4.3.-ban.) 

3.1.6. Egy metafora megértésének elemzése előtt ismertetem George A. Miller felfo-
gását általában a megértés folyamatáról. Herbart alapján olyan mentális folyamatokat 
sorol az appercepció (tudatos érzékelés, megértés) fogalma alá, amelyek során valamely 
tapasztalat kapcsolatba kerül már ismert konceptuális rendszerekkel.8 Alapvetően a 
megértés annyit jelent, hogy valamely új dolgot oly módon tanulunk meg, hogy kapcso-
latba hozzuk már ismert dolgokkal. Miller az olvasás útján történő megértést, tehát va-
lamely írott szöveg megértését abban látja, hogy az olvasás befejezése után rendelkez-
zünk valamivel, amivel nem rendelkeztünk az olvasás megkezdése előtt.9 

3.1.7. A megértés folyamata két mentális folyamatot foglal magába: az ún. konst-
ruktív és az ún. szelektív mentális folyamatot. A konstruktív folyamat eredménye a 
memóriakép (memory image), amely a szövegbeli leírás egyetlen reprezentációja, ennek 
egyedi vonásai megfelelnek a szövegrész egyedi vonásainak. Ugyanis az olvasó a konst-
ruktív folyamat során olyan részleteket is beilleszt memóriaképébe, amelyet az „ere-
deti" leírás nem tartalmazott, s melyeket saját tudatából „vett elő". A szelektív folya-
mat során bizonyos szemantikai modellek, azaz lehetséges tényállások jönnek létre, 
amelyek közös jegyeiben megfelelnek az írott szövegrésznek, minden más jegyükben 
azonban különböznek egymástól. Ugyanis az olvasás kezdetén az olvasó attitűdje magá-
ban foglalja bármely tényállás felépíthetőségét, az olvasás során csökkenti a számba 
vehető tényállások számát, azonban az olvasás befejeztével még mindig maradnak meg-
határozhatatlan helyek. A szerző arra használja ezt a szemantikai modellt, hogy igaz 

6 Searle 1979,105. 
''Wittgenstein 1963,213. 
* Miller 1979,202. 
"Miller 1979, 203. 

2 Literatura 85/1-2 17 



leíró mondatokat válasszon ki, az olvasó pedig az igaz leíró mondatokat használja fel, 
hogy kiválasszon egy modellt.10 Végül az olvasás befejeztével az olvasó egy memória-
képpel és egy modellel rendelkezik, melyeket az olvasás során szintetizál, majd létre-
hozza a szöveg fogalmi képét (textual concept). 

3.1.8. Tehát a vizsgálandó jelenség a szöveg megértése (appercepciója), melynek ered-
ménye a szöveg fogalmi képe (a memóriakép és a szemantikai modell szintézise), s 
maga a cselekvés konstruktív és szelektív mozzanatból áll. 

3.2. A szónak melyik jelentése az, amely a „szó szerint' van? 

3.2.1. Amennyiben elfogadjuk Miller megértés-felfogását, amely alapvetően a már 
ismertnek, a „réginek" és a még ismeretlennek, az „újnak" összekapcsolásával jellemez-
hető, akkor meg kell tudnunk mondani, hogy a metafora megértésében mi az az „új" és 

V mi a „régi". A metaforáról elmélkedő szerzők jelentős része a „régiben" az ún. „szó 
szerinti" jelentést látja. B. Fraser úgy tartja, hogy a metafora egy nyelv nem szó szerinti 
használatát foglalja magában11, s az a szó szerinti használat, amely során a beszélő a 
kijelentett mondat szó szerinti jelentésével szándékozik valamit közölni. Szó szerinti je-
lentésen egy ,.komoly" megnyilatkozás jelentését érti, amely egy általános egyetértés 
(general agreement), egy konszenzus létezését kívánja meg. 

3.2.2. Wheelright véleménye szerint bármely metaforikus tevékenység kezdete egy szó 
szerinti jelentés, egy állandó használat. Azonban ki vagy kik használják állandóan ezt a 
jelentést, illetve az ún. általános egyetértésben kik azok, akik egyetértenek? Fordul-
junk Searle-höz, nézzük meg, miként vélekedik erről a kérdésről az amerikai professzor. 

3.2.3. Searle a Metafora című esszéjében négyféle jelentésről tesz említést: 
(i) szó-jelentés vagy mondat-jelentés 

(word meaning or sentence meaning)12, 
(ii) a beszélő jelentése vagy a beszélő megnyilatkozásának jelentése 

(speaker's meaning or speaker's utterance meaning)13 

(iii) szó szerinti jelentés 
(literal meaning)14, 

(iv) metaforikus jelentés 
(metaphorical meaning)15. 

A szó-jelentés és a beszélő megnyilatkozásának jelentése közötti különbséget úgy 
magyarázza, hogy az előbbi az, amit a szó jelent16 az utóbbi pedig az, amit a beszélő 
a kijelentett a szavakkal jelent.17 Egy szó metaforikus jelentéséről abban az esetben be-
szélhetünk, ha a beszélő oly módon jelenti ki a szót, hogy az így létrejövő jelentés eltér 

I "Miller 1979,208-209. 
II Fraser 1979, 174. 
12 Searle 1979,76. 
13Searle 1979, 76. és 77. 
14Searle 1979,78. 
15 Searle 1979,77. 
16 Searle 1979,77. 
11Searle 1979,77. 
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attól, amit a szó aktuálisan jelent.18 A mondat szó szerinti jelentése pedig az a jelen-
tés, amellyel a mondat bármely kontextustól függetlenül rendelkezik.19 Eszerint a szó-
jelentés az, amit a szó jelent, a beszélő megnyilatkozásának jelentése pedig az, amit a 
beszélő jelent, a szó szerinti jelentés az, amit a szó bármely kontextustól függetlenül 
jelent, végül a metaforikus jelentés az, ami eltér a szó aktuális jelentésétől. Tehát Searle 
jelentés-felfogásában a szó is és a beszélő is jelenthet (egymástól függetlenül), illetve 
létezik kontextustól független és az aktualitástól eltérő jelentés. Úgy tűnik számomra, 
hogy Searle rendszere nem kellően áttekinthető, mivel az osztályozás alapja 

3.2.3.1. először az ágens, aki létrehozza a jelentést (a „szó", illetve a beszélő), 
3.2.3.2. majd a jelentés és a kontextus közti reláció (független), 
3.2.3.3. végül a jelentés, amely vagy aktuális vagy nem. 
3.2.4. Látható, hogy 3.2.3.2. és 3.2.3.3. nélkülözik a közös felosztási alapot, így 

Searle elképzelése nem világítja meg a szó szerinti és a metaforikus jelentés közti kü-
lönbséget. Ezen túl, ha létezik olyan jelentés, amely független bármely kontextustól, 
akkor nem lehet igaz, hogy a beszélő vagy a hallgató adja meg a szó jelentését, hanem 
a jelentésnek benne kell lennie a szóban. De hol? Searle válasza: a szemantikai tartal-
mában.20 Azonban hol van ez a szemantikai tartalom? Talán a nyomdafesték és a 
papírlap között? Searle nyilvánvalóan nem így gondolta, véleményem szerint a .kontex-
tustól független" azt jelentheti, hogy a kérdéses szó jelentése minden egyes nyelvhasz-
náló számára ugyanúgy adott. De mi által adott? Nem hiszem, hogy Searle valami oly 
adományozóra gondolt, amely az emberi világon kívül létezik. Sokkal inkább emberi 
egyezségre, konszenzusra, az általános egyetértésre, amely biztosítja a szó rögzített, 
állandó jelentését. Azonban Searle mi alapján állíthatja oly biztosan, hogy például a 
„szabadság", a „demokrácia" vagy a „boldogság" szavak mindenki számára ugyanazt 
jelentik? Nyilván nem ismerheti az összes nyelvhasználó tudattartalmait, így feltehe-
tően az ún. lexikai jelentésre gondol. Azonban a lexikonok szerzői sem mondhatják 
azt, hogy „az x jelentés független bármely kontextustól", hisz talán épp a lexikon szer-
zőjének kontextusa által meghatározott. Én nem tudok olyan jelentésekről, melyek 
függetlenek lennének bármely kontextustól, véleményem szerint minden jelentés csak 
valamely kontextus vonatkozásában létezik. 

3.2.5. A fenti gondolatmenetből a következhet, hogy nincs szó szerinti jelentés. 
Azonban ha nincs szó szerinti jelentés, akkor mihez képest metaforikus a jelentés? 

p: Nem létezik szó szerinti jelentés. 
q: Létezik metaforikus jelentés, amely a szó szerinti jelentéstől való eltérés alapján 

magyarázható. 
Belátható, hogy a p és a q egyszerre nem lehet igaz. Miután p igazsága mellett már 
érveltem 3.2.3.-bah és 3.2.4-ben, így p és q következménye: nem létezik metaforikus 
jelentés. Akkor hát miről beszélünk? 

3.2.6. Miért nem fogadható el Searle „szó szerinti jelentés" definíciója (lásd 
3.2.3.-t)? Egy szó szó szerinti jelentése valóban ugyanaz mindenki számára? Például 
állíthatjuk azt, hogy a „szabadság" szó szerinti jelentése mindenki számára ugyanaz? 

18 Searle 1979,77. 
19 Searle 1979,119. 
га Searle 1979,80. 
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Aki az anarchista filozófia gondolkodásmódját fogadja el, annak a „szabadság" szó 
annyit jelent „szó szerint", hogy: 
(2) „Semmilyen autoritást nem ismerek el magam fölött, azt csinálok, amit akarok." 
Aki a történelmi materializmus tételeit fogadja el, annak a „szabadság" szó annyit 
jelent „szó szerint", hogy: 
(3) „Akkor vagyok szabad, ha felismerem a szükségszerűséget." 
Mondhatjuk-e azt, hogy a (2) és (3) mondatok mint jelentések azonosak? Nem. Mond-
hatjuk-e azt, hogy az anarchista és a marxista nem „szó szerint" használta a „szabad-
ság" szót? Úgy vélem, nem. Akkor miképpen lehetséges, hogy a (2) és a (3) a „szabad-
ság" szó „szó szerinti" jelentései, s mégsem azonosak? Az ellentmondás feloldása érde-
kében azt kell mondanunk, hogy egy szó jelentése a szó és a nyelvhasználó által egya-
ránt adott. A (2) mondat a „szabadság" szó szó szerinti jelentése egy anarchista szerint 
(és természetesen a szó szerint ), a (3) mondat pedig egy marxista szerint. így egy szó 
szó szerinti jelentésének definíciója a következőképp adható meg: a szó szerinti jelen-
tés az a jelentés, amelyet valamely nyelvhasználó mint szó szerinti jelentést fogad el (te-
hát: jelentés a szó és az olvasó szerint egyaránt). (Egy nyelvhasználó mindig feltételez 
egy konvenciórendszert, egy nyelvjátékot.) Amennyiben a korábbi Jexikalista" felfogá-
sokat „kontextualistává" alakítjuk át, akkor a metaforikus kifejezések magyarázhatók 
lesznek a szó szerinti (értsd: a szó és az olvasó szerinti) jelentés alapján. 

3.3. Mivel kezdjük egy metafora megértését? 

3.3.1. így elfogadható Wheelright nézete, miszerint bármely metaforikus tevékeny-
ség kezdete egy „szó szerinti" jelentés. Ugyan a Metaphor and Reality szerzője nem adja 
meg, hogy mit is értsünk „kezdeten", azonban Searle is hasonló aspektust képvisel. 
Searle a metafora elméletérek feladatát annak magyarázatában látja, hogy a beszélő és 
a hallgató miként képes eljutni a „S is P'-tői (a szó szerinti jelentéstől) az „S is R"-ig 
(a metaforikus jelentésig). Egy metaforikus állításban az elemek három készletét külön-
bözteti meg: 

(i) az S az állítás alanyát jelöli, 
(ii) a P az állítás állítmányát, amelyhez a P szó szerinti jelentésének igazságfeltételei 

is hozzátartoznak, 
(iii) az „S is R" a beszélő megnyilatkozásának jelentését jelöli az „S is R " igazságfel-

tételeivel együtt. 
A (ii)-ben nem értek teljesen egyet Searle-lel, ugyanis úgy vélem, hogy egy állítmány-
nak nem lehetnek igazságfeltételei, hiszen egy állítmány sohasem lehet igaz vagy hamis, 
csupán egy állítás igazságáról, illetve hamisságáról vagyunk képesek dönteni. Ezért egy 
kissé módosítani szükséges Searle állítását, különbséget tehetünk: 
(ii) az „S is P" mint szó szerinti jelentés igazságfeltételei és 

(iii) az „S is R" mint metaforikus jelentés igazságfeltételei között. 
Ezek szerint egy ,,S is P" formájú kijelentéshez két jelentést kapcsolhatunk, sőt a 
metaforikus megértés során két jelentést is hoz létre az olvasó. Searle szerint két ál-
lítással kell számolnunk egy metafora megértése során. Vegyük Searle következő pél-
dáját: 
(4) János egy jégdarab. 
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Searle felfogása szerint az olvasó ezt a szöveget először mint János és egy jégdarab 
azonosításának állítását érti meg, majd mint János érzéketlen emberként való minősíté-
sének állítását. Bizonyosak lehetünk abban, hogy a (4) mondat „első" megértése min-
den esetben János és egy jégdarab azonosítását jelenti? Nem képzelhető el „János érzé-
ketlensége" mint „első" jelentés? Nézzük az alábbi példát: 
(5) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. 
Ebben az esetben is úgy értem meg a „virágom" kifejezést „elsőként", mint a „szere-
tett nő" és „egy virág" azonosítását? 

3.3.2. Nem gondolom így. S nem hiszem azt sem, hogy az „S is P"-ben S és P azono-
sítása valódi állítás, inkább azt, hogy ez egy látszólagos, kvázi-állítás. Sőt azt sem hi-
szem, hogy egy metaforikus kifejezés valódi állítása „S is R". Ehelyett úgy vélem, 
hogy egy metaforában az azonosság valódi állítása nem fordul elő, hanem egy hasonló-
ság, mégpedig S és P részleges hasonlóságának állítását találhatjuk meg benne. így, a (4) 
mondatnak nem csupán annyi a metaforikus jelentése, hogy János pl. érzéketlen, ha-
nem, az is, hogy bizonyos vonatkozásban János és egy jégdarab hasonlóak. A metafora 
nem „mondja meg" pontosan, hogy miben, hiszen ha a beszélő nyelvileg pontosan ki 
tudná fejezni, akkor talán szó szerinti megnyilatkozásban közölné azt. 

3.4. Mivel igazolható az a nézet, miszerint a metafora jelentése két dolog részletes hason-
lóságának állítását tartalmazza? 

3.4.1. Először is ideje már dönteni afelől, hogy egy metafora megértése során miféle 
alkotórészekkel van dolgunk, s ezeket miként célszerű elnevezni. A metafora tudósainak 
jelentős része egyetért abban, hogy a metaforának legalább két eleme van. Az egyik az 
ún. kvázi-argumentum, amelyről látszólag azt állítjuk, hogy azonos az ún. kvázi-prediká-
tummal, ez pedig a másik alkotórész. (Lényegében ez Hester és Miller felfogása is.) 

3.4.1.1. Wheelright szintén két komponensről beszél; az egyik egy „jól ismert va-
lami", a másik pedig egy „kevéssé ismert valami",21 Richards a metafora két elemét 
tenornak és vehicle-nek nevezi.22 A tenor az alapul szolgáló gondolatot vagy az ún. elsőd-
leges szubjektumot jelöli, a vehicle a kölcsönzött gondolatot vagy a hasonlítottat. A to-
vábbiakban a kvázi-argumentum jelölésére a tenort, a kvázi-predikátum jelölésére pedig 
a vehicle-t fogom használni. 

3.4.2. Marcus В. Hester a The meaning of poetic metaphor című munkájában kidolgo-
zott metaforaelméletét Wittgenstein késői filozófiájának jelentéselméletére alapozza. 
Hester annyiban tér el a bécsi nominalista mester felfogásától, hogy az episztemológiai 
vizsgálódásokat nem záija ki metódusából, így Hester elmélete (vagy inkább nézete 
<view>23) alapján lehetőségünk van a metafora megértése szabályainak leírására. 

3.4.2.1. Wittgenstein egy kifejezés megértését a kifejezés kritériumainak (criteria) fel-
ismerésében látja. A kritériumok valamely objektum konvencionálisan kiválasztott, ész-
lelhető jellemzőit foglalják magukban.24 (Egy „belső folyamathoz" külső kritériumok 

21 Wheelright 1962,73. 
22 Richards 1963,96-97 . 
23 Hester 1967,17-21, 
24 Hester 1967,58-59 . 
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szükségesek.)2 s Hester - С. Wellman érvelése alapján - úgy látja, hogy egy objektum jel-
lemzőinek nem feltétlenül kell észlelhetőeknek lenniük.26 így a továbbiakban egy kifeje-
zés kritériumai alatt egy objektum konvencionálisan kiválasztott jellemzőit fogom érteni. 
Hester szerint egy metafora megértésének feltételei a következők: 
(i) szükséges feltétel: 

a metafora szavaiban involvált kritériumok ismerete, 
(ii) elégséges feltétel: 

a releváns értelmek meglátása. 
3.4.2.2. A releváns értelem azokat a jellemzőket foglalja magában, amelyek a tenor-

ban és a vehicle-ben egyaránt megtalálhatók, azaz: „Egy releváns reláció egy olyan relá-
ció, amelyben x hasonló у-hoz néhány, de nem az összes értelemben."27 A releváns érte-
lem logikailag a részleges hasonlóság relációját jelenti. így azt mondhatjuk, hogy egy 
metafora megértésének elégséges feltétele az, ha felismerjük, hogy azok az objektumok, 
amelyekre a tenor és a vehicle utal, részlegesen hasonlóak egymáshoz. Ez a felismerés 
az ún. „seeing as" cselekvése során történhet meg. Wittgenstein szerint a „seeing as" egy 
aspektus észrevétele (noticing an aspect), amely segítségével képesek vagyunk valamit 
valami másként látni, úgy venni valamit, mintha az valami más lenne. 

3.4.3. Azonban egy metafora megértése során egy specifikus „seeing as", egy ún. 
metaforikus „seeing as" működik, amely egy képzeletbeli leírás elemei között teremt 
kapcsolatot. Hester egy metafora megértését mint cselekvést így határozza meg: „A 
,seeing as' egy olyan intuitív tapasztalati aktus, amely segítségével kiválaszthatók a kép-
zetek kvázi-érzékelhető tömegéből — ezekre egy metafora olvasása során tehetünk szert 
- az ilyen képzetek releváns aspektusai."28 Ezek alapján egy metafora megértésének 
cselekvésében az alábbi mozzanatok állapíthatók meg: 
3.4.3.1. a metafora hangzó minőségeinek tapasztalati aktusa, 
3.4.3.2. a (kvázi-érzékelt) képzetek felépítése, 
3.4.3.3. a felépített képzetekből a releváns aspektusok kiválasztása (a releváns értelem 

létrehozása). 
Ez a felfogás összeegyeztethető Miller megértés-koncepciójával: 
a 3.4.3.2. felépítési aktusa a konstruktív mentális folyamattal, 
a 3.4.3.3. kiválasztási aktusa a szelektív mentális folyamattal. 

3.5. Mi módon jöhet létre két dolog részleges hasonlóságának állítása? 

3.5.1. Miller úgy véli, hogy az „x is y" (Searle-nél: „S is P') kifejezésben található 
alethikus ellentmondás megszüntethető, amennyiben igaznak fogadjuk el az „x is like 
y" (.x hasonló у-hoz) kifejezést a valós világban. Eszerint a hasonlóság konvenciója lép 
működésbe egy metafora megértése során. Fontos megjegyezni, hogy a hasonlóság nem 
része a „szöveg fogalmi képének", nem része a jelentésnek, azonban ez a megértés 
alapja. 

25 Wittgenstein 1963,153. 
16 Wellman 1961,434-446. 
2''Hester 1967,174. 
28 Hester 1967,180. 
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3.5.1.1. Egy metafora megértésében úgy jön létre a tenor és a vehicle között a (rész-
leges) hasonlóság relációja, hogy az olvasó a vehicle bizonyos jellemzőit kiterjeszti a 
tenorra. A megértés alapsémája szerint (ismeretlen dolgokat ismert dolgokkal hozunk 
kapcsolatba) a metafora megértése az alábbi módon zajlik le: a vehicle a régi infor-
máció, a tenor a folyamatban levő téma és a közöttük felállított hasonlóság relációja az 
új információ. 

3.5.1.2. Miller a hasonlat megértésének két aspektusát említi: 
(i) annak felismerése, hogy hasonlat fordul elő a szövegben: 

ennek két feltétele van: 
(i-i) a szövegben összehasonlító állítás fordul elő, 
(í—ii) az összehasonlítás alapjai nem nyilvánvalóak, 

(ii) interpretáció: azoknak az alapoknak a felkutatása (következtetéssel létrehozása), 
amelyek szerint a szerző feltehetően összehasonlított két dolgot.29 

3.5.1.3. Valamely két fogalom közti hasonlóság relációját az alábbi formulával 
fejezi ki: 

HAS [F(x), G(y)], 
ahol 

HAS a hasonlóság relációja, 
X a tenor, 
F a tenor jellemzői, 
y a vehicle, 
G a vehicle jellemzői. 

A formula olvasata: „A két fogalomnak vannak közös jellemzői, azonban egyik sem 
része a másiknak." 

Lássunk egy példát a formula interpretációjára! 
(6) Az agy hasonló egy géphez. 
A hiányzó funkciókat az olvasó konceptuálisán érti meg. 

(3F) (3G) {HAS [F(az agy), G(egy gép)]}. 
ez a következőképp parafrazálható : „Az agynak vannak olyan jellemzői, amelyek 
hasonlóak egy gép jellemzőihez." 

3.5.1.4. Ez alapján létrehozható a hasonlat megértésének általános szabálya: 
HAS(x, y){(3Fj (3G)^HAS[F(x), G(y)}}. 

Ezt a szabályt Miller rekonstrukciós szabálynak nevezi, ez szolgál a metaforák megér-
tésének alapjául. Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály egy pszichológiai, s nem ling-
visztikai struktúra, ugyanis nem kényszeríti az olvasót arra, hogy bizonyos egyedi ling-
visztikai kifejezéseket hozzon létre, csakis a hasonlóság relációját teremti meg. 

3.5.2. Miller a metafora megértésének három alapvető mozzanatát említi meg: 
(i) felismerés, 

(ii) rekonstrukció, 
(iii) interpretáció. 
Azonban a legegyszerűbb esetekben egyetlen mentális aktusban is megtörténhet egy 
metafora megértése. 

29 Miller 1979,220. 
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A metafora megértése alapkérdésének a rekonstrukciós folyamat tetszik: miképp 
jön létre a metafora alapját képező részleges hasonlóság relációja. A rekonstrukciós 
folyamatot Miller egy olyan mentális folyamatként határozza meg, amely során az 
olvasó megformálja a hasonlóságot kifejező fogalom struktúráját, azaz HAS[F(x), 
G(y)]-t. A megértés szempontjából megkülönböztet 

(i) nominális, . 
(ii) predikatív és 

(iii) mondat-metaforákat. 

3.5.2.1 A nominális metaforák megértése 

Nominális metaforáról akkor beszélhetünk, ha egy y nominális fogalmat egy főnévi 
csoporttal fejezünk ki, s amelyet metaforikusán használunk. 
A megértés szabálya: 
R ,LENNI(x, y) -> (3FX3G) {HAS [F(x), G(y)]}. 
Ha az olvasó a LENNI (x, y) formulát kifejező szöveget talál, például: 
(4) János egy jégdarab., 
akkor a rekonstrukciós szabály segítségével előállíthatjuk az alaphasonlóságot: 
(3F) (ßG){HAS [F (János), G (egy jégdarab)]}. 
Ezzel azt jelentjük ki, hogy léteznek olyan jellemzők, melyekkel János és egy jégdarab 
egyaránt rendelkeznek. 

3.5.2.2. A predikatív metaforák megértése 

Predikatív metaforáról abban az esetben beszélünk, ha egy G predikatív fogalmat 
egy predikatív frázis (ige, igei csoport stb.) fejez ki, s amelyet metaforikusán haszná-
lunk. 
A megértés szabálya: 
R2 G(X) -r (3F)(3 G) {F4S[F(x), G(y)]}. 

Ha az olvasó a G(x) formulát kifejező szöveget talál, például: 
(7) Hallottam sími a vasat., 
akkor R2 segítségével létrehozza az alaphasonlóságot: 
SIRNI(vas) (3F)(3G) HAS[F(yas), SIRNI(y)] . 
Ebben az esetben az olvasónak meg kell „találnia" a vehicle-t (azoknak az elemeknek a 
halmazát, amelyek rendelkeznek a „sírás" képességével), illetve meg kell találnia a vas-
nak azt a jellemzőjét, amely megegyezik az y-ok valamely jellemzőjével. 

3.5.2.3. A mondat-metaforák megértése 

Mondat-metaforáról akkor beszélünk, ha a szövegből vagy a kontextusból kell követ-
keztetnünk a teljes F(x)-re. 
A megértés szabálya: 
R3G(y) -+(3F)(3G){HAS[F(x), G(y)]}. 
Miller nem mond többet a mondat-metaforákról (e dolgozat szerzőjének felfogását erről 
lásd 3.6.2.3.-ban és az R3 alkalmazására példát a 3.6.4.-ben). 
3.5.2.4. Mint látható, a rekonstrukciós szabályok csak a hasonlóság tényét (relációját) 
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hozzák létre, tartalmát nem, ezt az interpretációs szabályok segítségével állítja elő az 
olvasó. 

A rekonstrukciós folyamat során az olvasó arra törekedett, hogy a hasonlóság for-
muláját, a HAS[F(x), G(y)]-t hozza létre, ehhez gyakran a szövegben nem található 
komponenseket konceptuálisán állította elő. A hiányzó komponensek: 

(i) nominális metaforák esetén: G, F, HAS, 
(ii) predikatív metaforák esetén: F, y, HAS, 

(iii) mondat-metaforák esetén: F, x, HAS. 
Az öt terminusból (HAS, F, x, G, y,) kettő (HAS, F) mindig hiányzik a metaforából. 
A HAS azért, mert ez a hasonlat jellemző jelölője, s ha megtalálható lenne a szövegben, 
akkor nem metaforáról lenne szó. A tenor jellemzője, az F azért hiányzik, mert egy 
metafora használatával az a célunk, hogy a tenorról valami újat mondjunk, s az F jel-
lemző helyett valami mást találjunk. Az x, G és y-ból kettő mindig előfordul, hogy 
megtalálhassuk a kifejezés értelmét. 

3.5.3. Tehát egy metafora megértése a következőképpen zajlik le: 
(i) felismerjük, hogy metaforikus kifejezés fordul elő a szövegben, 

(ii) a rekonstrukció és az interpretáció során számba vesszük a vehicle jellemzőit, 
(iii) a rekonstrukció és az interpretáció során kiválasztjuk a vehicle-nek azokat a jellem-

zőit, amelyeket a tenorra is kiterjeszthetünk. 
Ezeket a mozzanatokat (i) a felismerés szabályai, (ii) az Rlt R2 és R3 rekonstrukciós 
szabályok valamelyike és (iii) az interpretációs szabályok irányítják. 

3.6. Milyen szabályok léphetnek működésbe egy metafora megértése során? 

3.6.1. A metafora felismerésének szabályai 

Mi alapján dönthet úgy az olvasó, hogy a szöveget metaforikusán értelmezi? Mit 
jelöl a szöveg? 

3.6.1.1. A nominális metaforák előfordulása során a szöveg jelöli a tenort (x), a 
vehicle-t (_y) és a kettő azonosságát LENNI(x, y). Mindazokban az esetekben meta-
forikus értelmet tulajdoníthat az olvasó egy kifejezésnek, ha a kifejezés két dolog azo-
nosságát állítja, hiszen két dolog sosem lehet azonos egymással a valós világban. Egy 
metafora felismerésének első szabálya a következőképp fogalmazható meg: 
Fi Az olvasó felismeri, hogy egy kifejezés metaforikusán értelmezendő, ha a kifejezés 

két dolog azonosságát jelöli. 
3.6.1.2. A predikatív metaforák előfordulása során a szöveg a tenort (x) és a vehicle 

valamely jellemzőjét (jellemzőit) (G) jelöli, illetve a vehicle jellemzőjét (jellemzőit) a 
tenornak tulajdonítja G(x). Mindazokban az esetekben metaforikus értelmet tulajdonít-
hat az olvasó egy kifejezésnek, ha a kifejezés egy dologhoz olyan jellemzőket rendel 
hozzá, amelyekkel ez a dolog konvencionálisan nem rendelkezik (azaz az olvasó nem 
ismeri el a dolog kritériumának). 
F i Az olvasó felismeri, hogy egy kifejezés metaforikusán értelmezendő, ha a kifejezés 

olyan jellemzőt (jellemzőket) rendel egy dologhoz, amelyet az olvasó nem ismer el a 
dolog kritériumának. 
3.6.1.3. Azonban az is előfordulhat, hogy a szöveg olyan modális jelölőket tartal-

maz, amelyek közvetlenül felhívják az olvasó figyelmét a metaforikus értelmezésre, pl. 
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„Megmondom ahogy van, talán hiba vagy hiba volt, de engem nem vigasztalt Duna-
pentele, metaforikusán szólva." (ESTERHÁZY P.: Kis Magyar Pornográfia 120. o.) 
F 3 Az olvasó felismeri, hogy egy kifejezés metaforikusán értelmezendő, ha a kifejezés 

a metaforikus értelmezésre felhívó elemet tartalmaz. 
Ezek voltak azok az esetek, amikor egy explicit szövegegység (F3), vagy az egyes nyelvi 
jelölők „szó szerinti" jelentéséből adódó ellentmondások, az ún. szemantikai anomáliák 
(Fi , F 2 ) hívták fel az olvasó figyelmét a metaforikus értelmezésre. 

3.6.1.4. A mondat-metaforák előfordulása során a szöveg csupán a vechile-t (y) és 
annak valamely jellemzőjét (jellemzőit) (G) jelöli G(y). Mindazokban az esetekben 
metaforikus értelmet tulajdoníthat az olvasó egy kifejezésnek, ha a kifejezés „szó sze-
rint" értelmetlen az adott kontextusban, azaz a kontextus nem rendelkezik olyan jel-
lemzőkkel, amelyek alapján eldönthető lenne, hogy a kontextus kielégíti vagy sem a 
kifejezés igazságfeltételeit. 
F4 AZ olvasó felismeri, hogy egy kifejezés metaforikusán értelmezendő, ha az olvasó 

nem képes dönteni a kifejezés „szó szerinti" jelentése igazságfeltételeinek kielégít-
hetőségéről. 

3.6.2. Egy metafora megértésében szerepet játszó rekonstrukciós szabályok 

Miután az olvasó a felismerési szabályok valamelyikének ( F ь F 2 , F 3 , F 4 ) alapján úgy 
döntött, hogy az adott kifejezést metaforikusán fogja értelmezni, „hozzáláthat" a meta-
fora alapját képező részleges hasonlóság relációjának felkutatásához. 

3.6.2.1. Az F1 felismerési szabályt az F i rekonstrukciós szabály (formuláját lásd: 
3.5.2.1.-ben követheti. 
Ri Ha egy kifejezés két dolog azonosságát jelöli, akkor az olvasó a két dolog részleges 

hasonlósága relációját rendeli hozzá a kifejezéshez. 
Az F i szabály alkalmazásával az olvasó megteremti annak a lehetőségét, hogy meg-
szüntesse a kifejezéshez kapcsolódó szemantikai anomáliát. 

3.6.2.2. Az F2 felismerési szabályt az F 2 rekonstrukciós szabály (formuláját lásd 
3.5.2.2.-ben) követheti. 
F 2 Ha egy kifejezés olyan jellemzőt (jellemzőket) (G) rendel egy dologhoz (x), amelyet 

az olvasó nem ismer el a dolog kritériumának, akkor az olvasó: 
(i) meghatározza azt a dolgot (y), amelynek kritériumaként elismeri a (G) jellemzőt, 

(ii) hozzárendeli a kifejezéshez az (x) és az (y) dolog részleges hasonlóságát tartalmazó 
relációt. 

Az olvasó az F 2 szabály alkalmazásával az F j szabály alkalmazásához hasonlóan meg-
teremti annak a lehetőségét, hogy megszüntesse a kifejezésekhez kapcsolódó szeman-
tikai anomáliát. 

3.6.2.3. Az F 4 felismerési szabályt az F 3 rekonstrukciós szabály (formuláját lásd 
3.5.2.3.-ban) követheti. 
F 3 Ha az olvasó nem képes'dönteni egy kifejezés „szó szerinti" jelentése igazságfelté-

teleinek kielégíthetőségéről, akkor az olvasó létrehoz egy olyan részleges hasonló-
sági relációt, amelynek egyik elemét egy — a kifejezésben jelölt — dolog (x) és annak 
valamely jellemzője (jellemzői) (G), másik elemét pedig egy — a kifejezésben nem 
jelölt - dolog (x) és annak valamely jellemzője (jellemzői) (F) fogja alkotni. 
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Ennek a részleges hasonlósági relációnak az igazságfeltételeit az olvasó már képes ki-
elégíteni. 

3.6.2.4. Végül az F 3 felismerési szabályt a fenti rekonstrukciós szabályok (R2 R2, 
R3) bármelyike követheti. Ugyanis azok a kifejezések, amelyekre az F3 vonatkozhat, 
csupán annyiban különbözik azoktól, amelyekre az Flr F2, F\ vonatkozhat, hogy 
egy modális kifejezés kapcsolódik hozzájuk. Azaz: 
valamely modális kifejezés + 

(i) egy nominális metafora jelölője LENNI {x, y) 
(ü) egy predikatív metafora jelölője G(x), 

(iii) egy mondat-metafora jelölője G(y). 
Mindhárom rekonstrukciós szabály megegyezik abban, hogy egy olyan kifejezésnek 
adnak verifikálási lehetőséget, amely „szó szerint" vagy hamis (az R2 és az F 2 eseté-
ben), vagy verifikálhatatlan (az R3 esetén). 

3.6.3. A metafora interpretációs szabályai 

Az interpretációs szabályok működése során az olvasó a rekonstrukciós szabályok 
segítségével létrehozott („üres") formulákhoz (F, G, x, y) a megfelelő jelentéseket ren-
deli hozzá. 

3.6.3.1. Az R\ rekonstrukciós szabályt az f interpretációs szabály követheti. 
/1 Az olvasó megfelelő jelentésekkel látja el azokat a formulákat (F, G), amelyek az 

R1 rekonstrukciós szabály működésének befejeztével „üresek" maradtak. 
3.6.3.2. Az R2 rekonstrukciós szabályt az I2 interpretációs szabály követheti. 

/ 2 Az olvasó megfelelő jelentésekkel látja el azokat a formulákat (F, y), amelyek az R2 

rekonstrukciós szabály működésének befejeztével „üresek" maradtak. 
3.6.3.3. Az R3 rekonstrukciós szabályt az I3 interpretációs szabály követheti. 

/3 Az olvasó megfelelő jelentésekkel látja el azokat a formulákat (F, x), amelyek az R3 

rekonstrukciós szabály működésének befejeztével „üresek" maradtak. 
Az „üres" formulákhoz kapcsolódó jelentéseket elsősorban a négy terminus (F, G, x, 
y) belső koherens konfigurációja határozza meg, illetve a kontextus elemei (az olvasó 
attitűdje, preferenciái, ismeretei stb.). 

3.6.4. A fenti ismeretek birtokában válaszolhatunk az 1.2.-ben feltett kérdésünkre. 
„Milyen feltételek kielégítése szükséges ahhoz, hogy a következő mondatot megértsük? 
(1) «Fél év múlva újra itt leszek a Kálvárián, a Virágos Katonánál.»" 
Az alapproblémánk az volt, hogy mi a „Virágos Katona" metaforikus jelentése. Ebben 
az esetben egy mondat-metaforával van dolgunk, amelyet nem előz meg modális kife-
jezés, így megértése során az F4 felismerési, az R3 rekonstrukciós ésaz / 3 interpretációs 
szabály lép működésbe. 
F4 Az olvasó felismeri, hogy a „Virágos Katona" kifejezést tartalmazó (1) mondat meta-

forikusán értelmezendő, mivel az olvasó nem képes dönteni a „Virágos Katona" kifeje-
zést tartalmazó (1) mondat „szó szerinti" jelentése igazságfeltételeinek kielégíthető-
ségéről. 

A kifejezés formulája: G(y), ennek interpretációja: G (Virágos Katona). 
A G nem adott az (1) mondatban, a regény szövege alapján határozható meg. Az 

alábbi attribútumokkal (tulajdonságokkal és relációkkal) látja el a regény szövege a 
„Virágos Katonát". 
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(i) „ . . . a Virâgos Katona szöges korbáccsal veri a Megváltót a Kőoszlopba épített 
képeken."30 

(ii) „ . . . a Virágos Katona ki akar lépni a képekből."31 

(iii) „A Virágos Katonának az arca más, mint a többieké . . ,"3 2 

(iv) „ . . . nem szenved. . . "3 3 

(v) „Az egyetlen boldog ember a Virágos Katona."34 

(vi) „. . . úgy néz az emberekre, mintha azok nem is léteznének. "3 5 

(a kiemelések tőlem O. F.) 
Az (i)-(vi)-ból az alábbi releváns jellemzők választhatók ki (az ún. R-M nyelvjáték 
konvenciói alapján: boldog, érzéketlen, kívülálló. Ezek a jellemzők alkotják G-t. 
R 3 Az olvasó nem volt képes dönteni a „Virágos Katona" kifejezést tartalmazó (1) mon-

dat igazságfeltételeinek kielégíthetőségéről, így az olvasó létrehoz egy olyan részleges 
hasonlósági relációt, amelynek egyik elemét az (1) mondatban jelölt dolog, a „Virágos 
Katona" (y) és ennek jellemzői (G), másik elemét pedig az (1) mondatban nem jelölt 
X dolog, s annak jellemzői (F) fogják alkotni. 

G(y) ^ (3F)(3G){Ä45[F(x) , BOLDOG, ÉRZÉKETLEN, KÍVÜLÁLLÓ (Virágos Ka-
tona)]}. 

/ 3 Az olvasó megfelelő jelentésekkel látja el az „üres" formulákat. 
Az X a regény főszereplője, Gallai István, aki a regénybeli történet egy meghatározott 
részében (G és G között) rendelkezik G (a Virágos Katona jellemzőinek) egyes ele-
meivel: 
11 : amikor Gallainak először sikerült megidéznie a Kopasz Halászt, 
í2 : amikor Gallai megsebesült a fronton. 
Gallai István releváns jellemzői (F) ti és t2 között: művész, boldog, kívülálló. így a 
részleges hasonlóság relációja a következő: 
HAS [MŰVÉSZ, BOLDOG, KÍVÜLÁLLÓ (Gallai István tx és t2 között), BOLDOG, 

ÉRZÉKETLEN, KÍVÜLÁLLÓ (Virágos Katona)]. 
A releváns jegyek, a közös jellemzők, boldog és kívülálló. Ezek alapján az (1) mondat 
metaforikus jelentése: amikor Gallai István ott van a Kálvárián, a Virágos Katonánál, 
akkor rendelkezik a Virágos Katona jellemzőinek egy részével, akkor boldog és kívül-
álló, pontosabban: kívülállóként boldog. 

3.7. Mi az, amit egy metafora megértésének mondhatunk, s mégsem az? 

3.7.1. Gion regényének olvasása során metaforikusnak mondható az az esemény, 
amikor elébb Ubonyi Jóskát veri meg „rendesen" Dusán Mandié, majd Mandiéot ta-
possa meg szintén „rendesen" Ubonyi, ugyanis ezt az eseményt az „erőszakosság" 
metaforikus kifejezéseként vehetjük. Azonban az „ez a verekedés" és az „erőszakosság" 

30 Gion 1982,33. 
31 Gion, 33. 
32 Gion, 33. 
33 Gion 1982,33. 
3 4 Gion 1982,33. 
3SGion 1982, 34. 
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valóban részleges hasonlósági relációban állnak egymással? A megértés során valóban a 
wittgensteini „seeing as" működik? Miként határozhatjuk meg a releváns értelmet, a kö-
zös jellemzőket? Közös jellemzőket valóban találhatunk, azonban azt is meg kell állapíta-
nunk, hogy mindazok a jegyek, amelyek az „erőszakosság"-hoz (pontosabban: az „erő-
szakos jelenségek"-hez) kapcsolhatók, azok mindegyike érvényes az „ez a verekedés"-re 
is. így a két dolog kritériumainak (konvencionálisan kiválasztott jellemzőinek vö. 
3.4.2.1.) viszonya úgy adható meg, miszerint az egyik dolog („erőszakos jelenségek") 
kritériumai részhalmaza a másik dolog („ez a verekedés") kritériumainak, így nem áll 
fönn a részleges hasonlóság relációja, ugyanis ott a két dolog kritériumainak metszete 
adja a közös jegyek tartományát. A megértésnek ezt a típusát a bennfoglalás (entail-
ment) fogalma segítségével magyarázza Miller, ami annyit tesz, hogy az A dolognak (itt: 
„ez a verekedés") szükségszerű, lényegi tulajdonsága а В dolog (itt: „erőszakos jelen-
ségek") valamely kritériuma. 

3.7.2. Az olvasó azt az eseményt is metaforikusnak mondhatja, amikor Gilike az 
ujjaival játszik, mivel az „ügyefogyottság" metaforikus kifejezéseként értelmezheti. 
Ugyanazzal az esettel állunk szemben, mint 3.7.1.-ben? Hiszen itt sem beszélhetünk 
„seeing as"-ről, itt sincs részleges hasonlóság, ugyanis az egyik dolog kritériumainak 
részhalmaza a másik dolog kritériumai. Azonban Gilike ujj-játékának nem szükségszerű 
tulajdonsága az „ügyefogyott jelenségek" kritériuma. A megértésnek ezt a típusát, 
amikor a bennfoglalás esetleges (kontingens) kapcsolatokon alapul, Miller attributizá-
lásnak nevezi, ez esetben az A dolognak (Gilike ujj-játéka) esetleges tulajdonsága а В 
dolog („ügyefogyott jelenségek'") kritériuma. 

3.7.3. Egy regény megértése során számolnunk kell az 
(i) attributizálás (hagyományosabb terminussal : a jellemzés), 

(ii) a szükségszerű bennfoglalás - entailment - (hagyományosabb terminussal: az álta-
lánosítás) és 

(iii) az ironikus megértés (ez utóbbit Searle dolgozta ki)3 6 mechanizmusaival, és meg 
kell különböztetnünk a metaforikus megértés módjától. 

3.7.4. Eddigi megállapításaink segítségével meghatározható a „nem szó szerinti" 
értelmezés specifikus szabálya, az általános (nem szó szerinti) rekonstrukciós szabály. 
A szöveg a megértés fentebb számba vett elemeit a már ismert módon tartalmazhatja: 

(i) LENNI{x, y) — nominális eset, 
(ii) G(x) — predikatív eset, 

(iii) G(y) — mondat-eset, tehát: 
Rg LENNI(x, y) vagy G(x) vagy G(y) -> (3R), (3FX3G) {R № ) , Gfy)]}. 
Itt új elemmel találkozunk, R-rel, amely az egymással kapcsolatba hozott két dolog 
relációját jelöli. Ez a reláció a megértés típusaitól függően az alábbi módon specifikálható: 

(i) metaforikus megértés 
(ii) általánosító megértés 

(iii) attributizáló megértés 
(iv) ironikus megértés 

R: részleges hasonlóság {HAS), 
R: szükségszerű bennfoglalás {ÁLT), 
R: esetleges bennfoglalás (ATTR) 
R: szembenállás (IRO). 

36 Searle, 1979. 
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Ez az általános rekonstrukciós szabály (Rg) azt a folyamatot irányítja, amely során 
egy „szó szerint" hamis vagy verifikálhatatlan kifejezésnek verifikálhatósági lehetőséget 
teremtünk, egy értelmetlennek látszó kifejezés sikeres megértéséhez verifikációs alapot 
konstruálunk. Ez a verifikációs alap a HAS, az ÁLT, az ATTR és az IRO relációkat 
foglalja magában. 

4. Miképpen cselekedünk, amikor egy metaforikus szerkezetet megértünk? 

4.1. Egy metaforikus szerkezet megértését az ún. felismerési szabályok működése in-
dítja meg, melyeknek az a funkciója, hogy az olvasóban egy ,metaforikus szerkezetet fel-
tételező" attitűdöt (Am) alakítsanak ki. 

Gion regénye esetében mi alapján jöhet létre ez az attitűd? A regény címei is (Lat-
roknak is játszott, Virágos Katona, Rózsaméz) „valami metaforikusság" feltételezésére 
késztetik az olvasót. Azután bizonyos szövegrészeket az olvasó nem képes megmagya-
rázni csupán a cselekmény alapján. Például mi a funkciója a szerb lovasok karácsonyi 
száguldozásának? Miért olyan részletező G allai és Török Ádám „nagy futásának" le-
írása? Mit akar Gallai azzal a rózsamézzel? S még folytatható a szöveg azon részeinek 
felsorolása, amelyeket az olvasó a regény metaforikus szerkezete nélkül nem képes meg-
magyarázni. 

Egy metaforikus szerkezet felismerésének szabályai 

4.1.1. 

F s 1 Az olvasó felismeri, hogy egy metaforikus szerkezet kapcsolható egy regényhez, ha 
nem képes magyarázatot adni a regény felépítésére, azaz nem tudja megmagyarázni 
a regény bizonyos részeit, vagy a regény egészét. 

Ez a szabály az ún. interpretációs hézagok felismerését foglalja magában. 

4.1.2. 

FS2 AZ olvasó felismeri, hogy egy metaforikus szerkezet Kapcsolható egy regényhez, ha 
a regény szövegében felismert néhány helyi metaforát. 

Az FS2 szabály megkívánja a helyi metaforák felismerését eredményező F B F2, F3, F4 
szabályok működését (a rekonstrukciós és az interpretációs szabályokét nem), ugyanis 
helyi metaforák nélkül nem beszélhetünk metaforikus szerkezetről. 

4.1.3.Azzlm („metaforikus szerkezetet feltételező") attitűd létrejöhet az FS1 és az 
FS2 szabályok működése nélkül is. Például olyan olvasók esetében, akik a regények 
többségében feltételeznek metaforikus szerkezetet (talán éppen azért, mivel főként 
olyan regényeket olvasnak, amelyekben sikerül is metaforikus szerkezetet „találniuk"). 
Azonban létrejöhet ez az Am attitűd az olvasó megelőző irodalmi ismereteiből is, pél-
dául ha úgy véli, hogy Krúdy Gyula regényeinek állandó eleme a metaforikus szerkezet. 
Az előbbi esetben az olvasó ízlése, az utóbbiban pedig ismeretei játszanak meghatározó 
szerepet. Megjegyzésként még annyit, hogy az olvasó nem minden esetben működteti 
együttesen a felismerés fenti két szabályát, elképzelhető, hogy vagy csak az FS2, vagy 
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csak az Fsi alakítja ki az Am attitűdöt. Ez újabb lehetőség az olvasói szokások osztá-
lyozására. 

4.2. Miután az olvasó felismerte, hogy a regényhez metaforikus szerkezet kapcsol-
ható, elkezdheti annak felépítését. Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy az olvasó 
megtehesse ezt? Első feltétel, hogy a regény helyi metaforái között legyen „valami 
közös". Ezt a „valami közöst" Szegedy-Maszák Mihály a metaforák közös jelöltjében 
látja.37 A dolgozat 3. fejezetében bemutatott metafora-elmélet alapján egy metafora 
jelöltjének a releváns értelmet, a tenor és a vehicle közös jellemzőjét (jellemzőit) tekin-
tem. fgy egy metaforikus szerkezetet a releváns értelmek kapcsolatrendszere alkot. Mi 
alapján mondhatjuk azt, hogy a „Virágos Katona" és a „rózsaméz" mint metaforák 
egymással kapcsolatban állnak? Ehhez feltételeznünk kell megértésüket, így egy meta-
forikus szerkezet megértésének első konstrukciós szabálya a következő: 
Ki Az olvasó megérti a regény helyi metaforáit, azaz létrehozza releváns értelmeiket. 
Ez a szabály megkívánja a helyi metaforák rekonstrukciós és interpretációs szabályainak 
működését Az olvasónak annyi helyi metaforát kell megértenie, amennyi szükséges egy 
metaforikus szerkezet létrehozásához. 

4.2.2. A K\ szabály működésének befejeztével az olvasó a következőkkel rendel-
kezik (itt csak két metafora kapcsolatát vizsgálom): 
(i) az egyik metafora {m^ ) releváns értelme (C): 

HAS[F(x), G(y)]. 
A releváns értelem a részleges hasonlósági reláció (HAS) interpretálásának eredménye, 
amely F és G metszeteként határozható meg: 

C = F n G 
(ii) a másik metafora (m2) releváns értelme (D): 

HAS[F\x')G'(y)]. 
D=F'C\G' 

A két metafora kapcsolatát a releváns értelmek relációja adja meg: 
ВДтДЯОяа)]. 

Ez a formula fejezi ki a két metafora összekapcsolódásának alapveltételét. Két metafora 
összekapcsolódásának általános szabálya a következő: 
Kg Az olvasó egy szöveg két metaforáját összekapcsolhatja, ha releváns értelmeik között 

képes megállapítani valamilyen R relációt. 
A Kg szabály formulája: 
LENNKx, y) vagy G(x) vagy G(y) és LENNI(x ',y) vagy G '(x ') vagy G'(y') -> 
-КЭК) [ (3f)(3G) № ( * ) , G(y)]} és (ЭЕ"КЭО {D(F\x'), G'(y')]> és R(C, Z>)]. 
4.2.3. Milyen R relációt állapíthatunk meg a „Virágos Katona" és a „rózsaméz" mint 
helyi metaforák között? A továbbiakban a szöveg metaforikus kifejezéseit a metafora 
típusától nominális, predikatív, mondat) eltekintve egyszerűen т г (egyik metafora) és 
m2 (másik metafora) formulákkal jelzem, releváns értelmüket pedig ennek megfelelően, 
pl. C(mi)-gyel. így a Kg szabály formulájának egyszerűsítése: 

( m b m2) ^ [ C í m O , ^ ^ ) ] . 
Az egyszerűsített formula interpretációja: 

Gion regényének szövege ->K[KÍVÜLÁLLÓ, BOLDOG (Virágos Katona, KÖZÖS-
SÉGI, BOLDOG (rózsaméz)]. 

3 7Szegedy-Maszák 1971, 67. 
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Megállapíthatjuk, hogy van közös elemük (boldog), de vannak egymástól eltérő jegyeik 
is, így a releváns értelmek közötti reláció: részleges hasonlóság (HAS). Megjegyzendő, 
hogy a részleges hasonlósági reláció megléte még nem jelenti azt, hogy a „Virágos 
Katona" és a ,„rózsaméz" között metaforikus viszony van, hisz a szöveg nem tartal-
mazza a metaforikus kifejezések jelölőit (sem LENNI(x, y)-t, sem G(x)-et, sem G(y)-t. 
A részleges hasonlóság relációja logikai, a metaforikus viszony pedig szemantikai kate-
gória. Egy metaforikus szerkezet megértésének második konstrukciós szabálya: 
K2 (m1,m2)-+HAS[C(mi),D(m2)l 
4.2.4. Egy metaforikus szerkezet létrehozási módjának következő típusát a „Rézi képes-
lapja" és az „ünneplő ruha" metaforák kapcsolódása mutatja meg: 
Gion regényének szövege -> R [VÉDELMEZ, ELVONTAN EMBERI (Rézi képeslapja), 
ELVONTAN EMBERI (ünneplő ruha)]. Mivel С magában foglalja D minden elemét, 
ellenben D nem foglalja magában С minden elemét, így F a bennfoglalás 
(BENN) relációja (C-nek részhalmaza D). 
K3 (m1,m2)-*BENN[C(ml), D(m2)] 
4.2.5. És milyen kapcsolat állapítható meg a „Virágos Katona" és „Gilike ujj-játéka" 
között? 
Gion regényének s z ö v e g e F [KÍVÜLÁLLÓ, BOLDOG (Virágos Katona). KÍVÜL-
ÁLLÓ, BOLDOG (Gilike ujj-játéka)]. 
Ebben az esetben a két metafora releváns értelme azonos, a köztük levő reláció az azo-
nosság (AZO) relációja. 
K4 (mu m2) AZO[C(mi), D(m2)] 

4.2.5.1. Egy metafora megértése során az azonosítás állítását hamisnak kellett ven-
nünk, mivel két dolog sohasem lehet azonos egymással, ellenben egy metaforikus szer-
kezet megértése során az azonosítás állítása elfogadható igaznak, mivel itt a tulajdonság-
halmazok nem dolgokat jelölnek, hanem relációkat, a relációk pedig lehetnek azonosak 
egymással. Egy metafora és egy metaforikus szerkezet közti különbség így a következő: 
(i) egy metafora megértése során egy - két dolog közti - relációt ismerünk meg, 

(ii) egy metaforikus szerkezet megértése során — egy bizonyos típusú (hasonlóság) — 
relációk közti relációkat ismerünk meg. 

4.2.6. Milyen reláció állapítható meg az alábbi struktúrában? 
Gion regényének szövege -*R [KÖZÖSSÉGI, BOLDOG (Gilike ujj-játéka). RÉSZTVEVŐ, 
BOLDOGTALAN (motyogás)] 
Ebben az esetben a metaforák releváns értelmeinek elemei nem csupán eltérnek egymás-
tól, hanem szemben is állnak egymással. Ez a teljes szembenállás relációja. 
К s (m,, m2) -+SZEM[C(m i ), D(m2)] 

4.7.2. Nézzük a következő esetet! 
Gion regényének s z ö v e g e F [KÖZÖSSÉGI, BOLDOG (rózsaméz), RÉSZTVEVŐ, 
BOLDOGTALAN (motyogás)] 
Az elemek egyik része szemben áll egymással, míg a másik azonos egymással. (A „kö-
zösségi" és a „résztvevő" szemantikailag egyezőknek veendők, különösen, mivel ezek az 
elemek általában nem jelöltek a szövegben, hanem az olvasó hozza őket létre.) Ez az 
egyezés-szembenállás (ESZ) relációja. 
K6 (m !, m2 ) •* ESZ[C(m ! ), D(m2 ] 
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4.2.8. Ezek a konstrukciós szabályok látszanak lényegeseknek és működőképeseknek 
Gion regénye megértésében, elméletileg természetesen más szabályok is elképzelhetők. Egy 
metaforikus szerkezet létrehozása során — mint látható volt — két metafora között 
akkor teremthető kapcsolat, ha releváns jegyeik tartalmaznak megegyező (vagy szem-
ben álló) elemeket. Azonban az nem feltétele a metaforikus szerkezetnek, hogy annak 
összes eleme (a metaforikus szerkezetet alkotó összes metafora) egy közös jelölttel 
rendelkezzen, azaz releváns értelmeikben legyen legalább egy közös jellemző. Egy meta-
forikus szerkezet létrehozása csupán azt a feltételt tartalmazza, hogy a szerkezet összes 
metaforája közvetett kapcsolatban álljon egymással, azaz releváns értelmeiken „keresz-
tül" bármely metafora „elérhető", kapcsolatba hozható legyen bármelyik metaforával. 

4.2.9. Végül csak akkor beszélhetünk egy metaforikus szerkezet megértéséről, ha e 
szerkezet segítségével az olvasó képes magyarázatot adni a szövegnek azon részeire 
(vagy az egész szövegre), amelyeket e metaforikus szerkezet nélkül érthetetlennek tar-
tott. Például a Latroknak is játszott metaforikus szerkezet segítségével megmagyarázható 
a szerb lovasok karácsonyi száguldozása, hisz a regénynek ez az eseménye készteti 
Gilikét arra, hogy „kilépjen" meséiből, hogy igazából meg akarjon tanulni lovagolni, 
hogy megszüntesse kívülállását. Anélkül, hogy részletezném, a fenti magyarázatban 
szerepet játszanak a „Virágos Katona", „Gilike ujj-játéka", „a szerb lovasok" és „Gilike 
lovaglása" mint metaforák, mint a regény metaforikus szerkezetének elemei. 

Egy metaforikus szerkezet általános interpretációs szabálya a következő. 
h% Egy regényhez (szöveghez) kapcsolt metaforikus szerkezet segítségével az olvasó 

magyarázatot ad a regénynek legalább egy szövegegységére, amely szövegrész 
érthetetlen volt számára a metaforikus szerkezet létrehozását megelőzően. 

Azért szükséges jSg-1 megfogalmazni, mivel ha az olvasó egy olyan „metaforikus szer-
kezetet" hoz létre, amely nem segíti elő a regény megértését, nem „tölt ki legalább 
egy interpretációs hézagot", akkor nem is létezik mint a regény metaforikus szerkezete. 
Valami másként igen, azonban az egy regény megértése során nem vehető számba. 

5. Miképpen cselekedünk, amikor egy szövegvilágot metaforikusán értünk meg? 

5.1.Ricoeur úgy véli, hogy egy metafora megértésének folyamata kulcsot ad az 
irodalmi művek megértéséhez, egy metafora és egy irodalmi mű megértését hasonló-
képpen gondolja el.38 Lodge pedig azt állítja, hogy egy irodalmi szöveg mindig meta-
forikus abban az értelemben, hogy amikor interpretáljuk, akkor egy teljes metaforában 
helyezzük el: a szöveg a vehicle, a világa tenor.39 Amennyiben elfogadjuk Lodge állás-
pontját, akkor látnunk kell, hogy egy regény megértésének leírásakor egy „nagy" 
mondat-metaforával állunk szemben. A szöveg csak a vehicle-t (y) és annak jellemzőit 
(G) jelöli, az pedig az olvasó feladata, hogy létrehozza a tenort (x), annak jellemzőit 
(F) és a HAS relációt valamely kontextus alapján. Ennélfogva egy regény metaforikus 
megértésében (specifikusan) működnek mindazok a szabályok, amelyek egy mondat-
metafora megértését irányítják (F4 F3 /3). 

3 8 Ricoeur 1974, 100. 
39Lodge 1977,109. 
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5.2. Egy regény metaforikus megértésének szabályai 

5.2.1. Felismerési szabályok 
Fmi Az olvasó felismeri, hogy egy regény metaforikusán értelmezendő, ha nem képes 

eldönteni, hogy a szövegvilág (egy komplex tényállás) igazságfeltételei kielégítőek 
vagy sem. 

Fm2 Az olvasó felismeri, hogy egy regény metaforikusán értelmezendő, ha a szövegvilá-
got hamisnak minősíti. 

Az Fm\ és Fm2 szabályoknak az a funkciójuk, hogy egy ún. „metaforikus értelmezési" 
attitűdött alakítsanak ki az olvasóban. Ez az attitűd azonban létrejöhet e szabályok 
működése nélkül is, ebben az esetben olyan olvasókkal kell számolnunk, akik alap-
vetően metaforikusán interpretálnak. így e szabályok működése nélkül is létrejöhet 
metaforikus értelmezés. Például Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye 
tekinthető hiteles önéletrajznak, ebben az esetben a regény világának igazságfeltételeit 
kielégítheti az olvasó, mégis értelmezhető.metaforikusán: pl. ha az olvasó Márai Sándor 
sorsát mint valaki másét látja (ez az ún. „seeing as" aktusa). Az Fm^ szabály működ-
het Gion regényének olvasása során, ugyanis feltételezhetők olyan olvasók, akik pl. a 
regény első mondatának igazságáról nem tudnak dönteni: „Stefan Krebs 1898 őszén 
jött Feketicsről Szenttamásra,. . ."4 0 Az olvasó felteheti a kérdést: „Hol van az a 
Feketics? " vagy : „Mi az a Feketics? ". Az Fm2 szabály működhet a regény azon ré-
szének befogadásakor, amikor Gallai elmeséli, hogy Istenes Bibic Mihályék egész napra 
egyedül hagyták három apró gyermeküket, kiket az ágy lábához kötöztek, s a zsineg 
pontosan olyan hosszú volt, hogy elmászhattak a szoba közepéig, „ahol egy földbe vájt 
lyukban kihűlt, főtt kukoricaszemek sárgállottak."41 Ezt a tényállást az olvasók bizo-
nyos hányada hamisnak minősítheti, úgy gondolva, hogy „ilyen pedig nincs". Mindkét 
esemény (Stefan Krebs megérkezése és Istenes Bibicék gyermekeinek sorsa) így tekint-
hető metaforikus eseménynek. Az Fm, és az Fm2 szabály működhet együttesen is, 
azonban egy adott tényállásra egyszerre csak az egyik vonatkoztatható. Az „egyszerre" 
itt annyit jelent, hogy ami az egyik olvasó számára verifikálhatatlan, az egy másik 
számára hamis lehet. 

5.2.2. A rekonstrukciós szabály 

Rm Az olvasó egy olyan részleges hasonlósági relációt hoz létre, amelynek egyik elemét 
a szövegvilág mint vehicle (y) és annak jellemzői (G), másik elemét pedig a valós 
világ valamely része mint tenor (x) és annak jellemzői alkotják. 

Ha az Rm rekonstrukciós szabályt az Fmi vagy az Fm2 működése előzi meg, akkor a 
szövegvilág ki nem elégíthető igazságfeltételei „helyett" az olvasó ennek a részleges 
hasonlósági relációnak az igazságfeltételeit elégítheti ki. Megjegyzendő, hogy ha a szö-
vegvilágra vonatkozó igazságfeltételeket az olvasó képes kielégíteni, tehát ha igaz a re-
gény világa, akkor csakis abban az esetben beszélhetünk metaforikus megértésről, ha a 
regény világa és a valós világ valamely része között is felállítható egy igaz részleges 

4 0 Gion 1982,7. 
4 'Gion 1982,57. 

34 



hasonlósági reláció. Ha az olvasó a szövegvilágot igaznak minősíti, akkor a részleges 
hasonlósági reláció a valós világ két különböző része között jön létre. Amennyiben az 
olvasó a szövegvilágot nem minősíti igaznak, akkor a részleges hasonlósági reláció a 
valós világ valamely része és egy fiktív világ mint a szövegvilág jelöltje között jön létre. 
Ez utóbbi esetben megfogalmazhatunk egy lehetséges magyarázatot a regény fikcio-
nalitása problémájára. Itt nem a regény fiktív világának ontológiai státusát állítom 
középpontba, hanem azt a kérdést, hogy az olvasó mi alapján mondhat igaznak egy 
fiktív világot. Véleményem szerint a valós és egy fiktív világ oly módon „köthető 
össze" (s tehető a fiktív igazzá), hogy a közöttük felállítható részleges hasonlósági relá-
ciót verifikáljuk. Azonban ez csak olyan szöveg esetében tehető meg, ha az a metafori-
kusán interpretálható. Ekkor az Rm szabály lép működésbe. Az Rm és a 3.7.4.-ben 
kifejtett Rg (az általános nem szó szerinti rekonstrukciós szabály) alapján megfogalmaz-
ható egy fiktív világ verifikálásának általános szabálya: 
*gv G(y) -> OR (3F) (3G)(R[F(x), G(y)]}. 
ahol 

G(y) a fiktív világot (a szövegvilágot) jelöli a jellemzőivel együtt, 
F(x) a valós világ valamely részét jelöli a jellemzőivel együtt, 
R a fiktív világot és a valós világ valamely része közti reláció. 

E szabály értelmében egy fiktív világot (egy szövegvilágot) abban az esetben tud az 
olvasó „valószerűnek" elismerni, ha a fiktív világ és a valós világ valamely része között 
egy olyan relációt képes létrehozni, amelyet verifikálni tud. Ez az R reláció a „nem szó 
szerint" értelmezendő szövegek általános rekonstrukciós szabályának (Rg) értékeivel 
(általánosítható, attributizáló, ironikus és természetesen metaforikus) interpretálható, s 
hogy még milyenekkel, az egy másik dolgozat tárgya lehet. 

5.2.3. Az interpretációs szabály 

lm Az olvasó megfelelő jelentésekkel látja el azokat a formulákat, amelyek az Rm 
rekonstrukciós szabály működésének befejeztével „üresek" maradtak. 

Ez a szabály egy regény jelentésének csak azt a „részét" állítja elő, amely a metafo-
rikus megértés eredménye, s nem a regény „teljes" jelentését. A regénynek ez a („rész-
leges", ill. metaforikus) jelentése a szövegvilág és a valós világ valamely része közti rész-
leges hasonlósági reláció alapján fogalmazható meg. Miután ennek a dolgozatnak elsőd-
leges célja nem Gion regényének interpretációja, így a fentieken túl nem mondok róla 
többet. 
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HORVÁTH KÁROLY 

A HYMNUS ÉS A VANITATUM VANITAS 
Kölcsey pályafordulója 

Kölcsey mind a két verset ugyanabban az évben és közel ugyanabban az időszakban 
írta. A Hymnust 1823. január 22-én, a Vanitatumot ugyanazon év februárjában kezdte 
el és áprilisban végezte be. Mind a kettő a költő legtöbbet antologizált versei közé 
tartozik. Egy nem is fél esztendő, és két ennyire különböző vers! Az egyik nemzeti 
múltunk dicső és fájdalmas eseményeinek összefoglalása, a másik a cinizmust súroló 
keserűség szózata. Az egyik könyörgés, ima a hazáért, a másik tagadása minden esz-
ménynek, még a nemzetinek is. Ami a Hymnusban büszke emlék: „S nyögte Mátyás 
bús hadát Bécsnek büszke vára", a másikban értéktelenség, hiábavalóság: „Mátyás dicső 
csatázási, Napoleon hódítási S Waterlooi diadal: Mind csak kakasviadal.'' Az egyikben a. 
költő, Zrínyinek is a példájára, azt hirdeti: Isten bűnei miatt bünteti a magyart, de 
szenvedése engesztelése is egyúttal: „Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt." 
1823. április 11-én azt írja Szemere Pálnak: „A Cato filozófia halála, a Zrínyi áldozatja 
túl ragad a közember erején bennünket . . . " ámde ugyanabban a hónapban, a Vanita-
tumon is dolgozott, ebben ezt olvassuk: „Catonak kihulló vére S Zrínyi Miklós szent 
pora: Egy bohóság láncsora." 

Ez a kiáltó ellentmondás lényegében egy lelki-filozófiai és egy írói-alkotói válság 
kétféle meghaladásának az eredménye és jele. Ezt igyekszik igazolni a továbbiakban a 
tanulmány. 

Ismeretes, hogy a fiatal Kölcsey verseiben vissza-visszatérő motívuma költőt ihlető és 
alkotásra kényszerítő géniusz, mely már ekkor, a Hymnus megírása előtt is a nemzet 
őrszellemévé is emelkedik. Ez a géniusz erősítő és megtartó erő, de minduntalanul 
szembekerül a sorssal, a nála hatalmasabbal, amelyet (akit hol sikerül lebírni Géniusz 
száll. . ."), hol nem, így a Küzdés szerint: ,,Küzd a bátor sorsának ellenében, De lan-
kadozva dől el Lábainál a hatalmasabbnak . . . " (1814). Ez Kölcsey korai „sorsfilozó-
fiája", melynek lényege a géniusznak (esetleg a nemzet őrszellemének) küzdelme a sors 
ellen, e filozófia túlhaladását éizem kiteljesedni a tárgyalandó két versben. 

A másik probléma: Kölcseynek, ennek a magával szemben is igen nagy igényeket 
felállító költőnek a küzdelme a megfelelő művészi forma megtalálására, pontosabban: a 
megszólítandó lelki tartalom adekvát kifejezési módjára. Ebből a szempontból is a két 
költemény jelzi a fordulópontot (az 1822 végén írt Csolnakon-nal együtt), talán, úgy 
mondhatnánk, ezekben a versekben jut el egy kezdeti, egyféle klasszikából a maga sajá-
tos romantikájába, mely azonban magában foglalja az előző irány tapasztalatait is. 

A „sorsfilozófia" alapja Kölcsey egyéni életéből is következik. Egész élete birkózás 
volt azokkal a részben társadalmi, részben egyéni körülményekkel, amelyeket Kölcsey a 
sors fogalmában foglalt össze. Gondoljunk csak arra, hogy újra meg újra csak literátor 
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szeretett volna lenni, de a családi és anyagi gondok mindig vissza-visszahúzták álmosdi, 
majd csekei birtokára, ahol elmaradott, provinciális körülmények közt, parlagi környe-
zetébe belekeseredve kellett életét folytatnia. Magányos ember volt, pedig „ideál-
világba" vágyódó, sóvárgó versei arra vallanak, hogy nagyon is vágyott volna megértő 
női társ után, olykor mintha lehetőségei is lettek volna vágyainak beteljesülésére, de 
ezektől, nem világos, hogy miért, saját túl nagy igényei, valami belső tépettség vagy 
reális külső körülmények miatt el kellett szakítania magát. „Géniusza" kényszerítette 
az alkotásra, a költés viszont — vallomása szerint — szenvedése volt, fogyasztotta életét. 
Vallotta a zseni jogát, az eredetiségnek egyenesen a követelményét, ugyanakkor sohasem 
szűnt meg a „Studium" fontosságát hangoztatni, szinte aprólékosan foglalkozott a 
költői technika, a forma, például a rím kérdéseivel is. „Ihletett költő," és „poéta 
doctus" volt egyszerre. Elvágyódott saját hazájából, pedig kevés költő ragaszkodott úgy 
a magyarságához, melyet saját „nagyobb háznépének" nevezett, mint ő. Döbrenteihez 
1814. november 14-én így vall magáról: ,Fékem a géniusz határtalan lángoló szivet 
adott", ugyanakkor, a XIX. század első felében, talán ő a leginkább intellektuális, 
művészetét filozófiai alapon formáló írónk. Maga is elismeri, épp említett levelében, 
hogy műve „homályosan dagadó ének", vállalja a „sötét-tiszta" (helldunkel) jelzőt, s 
ugyanezért elmarasztalja a nálánál nagyobb lírikus kortársát, Berzsenyit, akit különben 
nagyrabecsül. Túláradó érzelmek embere, ugyanakkor kegyetlen tollú kritikus. Zárkó-
zott, de néhány barátja előtt szinte túlságosan kitárulkozó. Lágy szavak költője, meg-
állapították, hogy szinte valamennyi versében benne van a „lengés", a „röpülés" moz-
zanata, de még a könny is „forr" szemében, kulcsszavai közt ott van a „gyáva", az 
„átok", a „járom", minden „küzd" benne. Vallásfilozófiai Töredékeiben elítél minden 
erőszakos változtatást, és ugyanazon időszakban óhajtja meg a „Rény"-t, még ha „vér 
és pusztúlás" követi is azt útján, és Rákóczira emlékezve új szabadságharcra buzdít. 
Szauder József találóan idézi Előbeszéd c. írásának egy részletét (ezt 1823-ban dolgozta 
át): „Itt egy vidám órában mindent hittem: ott egy setét pillanatban mindenről kétel-
kedtem. Szóval írásaimnak minden lapja úgy állott a másik után: mind két ellenkező 
prókátort allegátio: vagy valamely eklektikái filozófiának szakaszai." (KFÖM I. 443.)* 
Tegyük hozzá még a Szemere Pálhoz 1817. március 23-i levelében foglalt vallomását: 
„Olyan vagyok, mint a görög dythiramb, egyik érzésből a másikba, egyik gondolatból a 
másikba ontom magamat." (KFÖM III. 253.) A folytatás már az alkotói küzdelemre, 
az adekvát kifejezés meglelésének nehézségére utal: .Aliért nincs, aki mind ezen lélek-
nuanceokat dalba öntse, vagy pszichológiai lélekkel kifejtegesse? Én magam nem 
tehetem, mert bizonyos távolságba kell-e lenni a léleknek azon állapotjától, melyet zen-
geni vagy magyarázni akarunk." Az érzelem és a belőle fakadó ihlet intenzitása és az 
intellektus távolságtartó kényszere egyszerre! 

Ennyi ellentétes szálból fonódott annak a költőnek a lélekszövete, aki pár hónapon 
belül nemzeti imádságot ír és közvetlenül utána az élet és minden érték haszontalan 
voltát tíz szakaszon át bizonygató költeményt! Ugyanakkor ez a két szembenálló mű a 
művészi kibontakozás bizonyítéka, a költői önmagára találás dokumentuma! 

Hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, vázlatosan utalnunk kell a két verset megelőző 
írói-művészi fejlődésre, illetve annak főbb mozzanataira, azokra, amelyek ezeknek mind 
eszmei mondanivalóját, mind formai tökéletességét előkészítették. 

*Kölcsey Ferenc összes Müvei. I—III. Bp. 1960. S. a. r. Szauder József és Szauder Józsefné. 



„Sorsfilozófiar" és magyarság koncepció 

Az ellentmondás egyik tényezője az ország elmaradottságának nagy intenzitással való 
átérzése. Az elvágyódás a „magyar parlag"-ról és ugyanakkor az ahhoz való ragaszko-
dása érzése és kényszere. Már az 1811-ben írt Andalgásokból világos, hogy Kölcsey 
akkor érezné magát boldognak, ha „szép hon"-ban, a szabad Svájcban vagy az antik 
emlékekkel büszkélkedő Itáliában élhetne, de mégis kéri „géniuszát": takaija el előle a 
„messzeföld ingereit". Ez a kettősség a Szemerének 1813. november 14-én írt, sokat 
idézett leveléből is kitűnik: ,,Ha lelkemnek, minekelőtte Hadeszből felvezettetvén, 
választás lett volna engedve, bizonyosan nem választottam volna a hont, melyben szü-
lettem, de minekutána így vagyok elrendeltetve, s Kazinczyt, Téged, Kállait, Döbren-
teit, Horvátot és Vitkovicsot ismerni, szeretni és viszontszerettetni öröm volt, nem 
cserélném fel sorsomat a királyokéval. . . Hasonlóul hozott minket a sors együvé, nem 
hogy egy fényesb, boldogabb kornak postásai lennénk, hanem, hogy szivet s szerelmet 
adjunk egymásnak azért, ami literaturánknak s nemzetünknek örökre megvan, s meg leszen 
tagadva." A hazához való kötődés tehát a barátok szeretetéhez kötődik, akiket a kultu-
rális haladásért folytatott harc kapcsol össze, de még az eredményesség reménye nélkül. 
Érthető, hiszen a Sors a nemzet ellen, ekkor még csak a nemzet kulturális felemel-
kedése ellen érvényesíti hatalmát. Jól világítja meg ezt az 1813. október 30-án Döb-
renteihez írott levél is: „A mi nemzeti literaturánknak nem nyújta kedvező pályát a 
sors", s vigaszul egy iliászi sor szolgál, mely megint a Sorsnak a haza felemelkedése 
ellen ható erejére utal: „nem vigasztalhatjuk, s hevíthetjük-e köztünk a hanyatlót azzal, 
amit Apollon a trójai hősnek mondott: Nem tudnátok-e oly férfiak lenni, hogy a sors-
nak ellenében is győzedelmet vegyetek?" Ez még mindig az elsősorban kulturális téren 
elmaradott országnak a „Sors" által lenyűgözött voltára utal. Az elvágyódás és ugyan-
akkor a szülőföldhöz való kötődés (mely már nemcsak a barátokat jelenti) egyszerre 
szólal meg a Kállayhoz 1814. november 17-én írt levélből: „Innen Pestre, Pestről Po-
zsonyba, s onnan Philadelphiába álmodozom, s ki tudja, hogy a földnek minden része-
ibe lelnék-e helyet, hol el fognám kevés napok után mondani: nem innen soha . . . S ha 
Te Rómának omladékain vagy Schweizban vagy Párizsban vagy éppen a szabad Phila-
delphiának utcáin leled is fel magadat, fogsz-e sziveket találni, mint gyermekkori bará-
tidnak keblein találtál? . . . Azon kötelek, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak 
el örökké . . . " Érezzük e sorokban azt a vívódást, melyet az 1816. április 8-án ugyan-
csak Kállayhoz intézett levelében éreztet, mikor a világpolgárságot a patriotizmussal 
állítja szembe, s ez utóbbit úgy értékeli, mint egy „édes, s mintegy instinctuális érzel-
met, mely a születés földjéhez von", s melyben ezt az ellentétet az emberiségért és a 
hazáért való együttes „intesszáltságban" oldja fel. (KFÖM III. 232.) 

Ez a levél már a Szauder és Fenyő által joggal hangoztatott péceli, 1814. évi fordulat 
után keletkezett. Addig - legalábbis leveleiből, írásaiból úgy tűnik - a „patriotizmus" 
inkább kulturális és nyelvi jellegű volt, a haza műveltségbeli elmaradottságának keserű 
megtapasztalása. Erről vall egyébként a Szemere Pálhoz 1833. április 12-én kelt vissza-
emlékező levél is: „Egyébiránt ami a polgárt s literátort együtt illeti, minapi Skizzeimben 
(ugyanazon évi március 20-i levél) említém, hogy iskolában római s görög történetekben 
oktattak bennünket, s itt a patriotizmus magva. E mag legelőbb a nyelv iránti szerelemben 
kezdett fakadni, mert nyelv és nemzet; e kettő ideája válhatatlanul együtt jár." (KFÖM 
III. 537.) 
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A Szemere Györgyhöz 1815. szeptember 1-én írt ismert levél, melyet mint a „tett-
filozófiájának" első megnyilatkozását szoktuk számon tartani, már mintha első jele 
lenne a kulturális téren való aktivitás kibővítése igényének: „A cselekedetek, a publi-
cumban való forgás formálnak hasznos embert s egy így formált ember, ha szivében 
hordja a szépnek a magvait, lesz osztán Pásztorivá és Desőfivé." (Pásztory az 1790. 
évi országgyűlés ellenzéki szónoka volt.) De ha meggondoljuk, hogy a levél arról is szól, 
hogy a „speculatioval", mely szkepszishez vezet, elsősorban a szép mesterségeket állítja 
szembe, akkor valószínű, hogy a patrióta tett Kölcsey számára inkább csak az Anti-
mondolatot és „a kritikázás"-t jelentette ekkor még, noha a levél a péceli fordulat után 
keletkezett. 

1814 nyarán írta ugyanis Kölcsey azt a költeményét, melyben már nemcsak arról 
van szó, hogy a haza „Elysiummá", azaz — mint Fenyő helyesen értelmezi — „Szép-
halommá" váljék, mint az Andalgásokbm, hanem magának a hazának a sorsa a prob-
léma, a nemzet léte. Ez a vers a Rákos nymphájához: 

Kettő szerelme keblemnek, 
Egy hon és egy leány . . . 

Keggyel teljes, de búsan 
Tűnik fel képed, ó hon 
Mint Róma Caesar álmain, 
Ó szent, ó szent! 
De fájdalomnak érzete, 
Mely rólad sugárzik reám. 

De néked élni kell, ó hon, 
S örökre mint tavasz virúlni, 
Ah, mert omladékidon 
Reszketve fognék szétomolni 
Hazám, hazám! 

Ez már nemcsak a haza kulturális elmaradottsága miatti kesergés, itt már a nemzet-
féltés szorongása kap hangot, összefügghet ez azzal a nyelvi patriotizmussal is, amelyről 
az idézett levelek és Kölcsey polemizálása vallanak. Talán a korban szereplő ún. her-
deri jóslat aggodalma is felhangozhatik benne. Bazsó Júliának a Zrínyi második énekét 
elemző tanulmánya találóan fogalmazza meg ezt az egyébként eléggé ismert korabeli 
nyugtalanságot. A nemzethalál gondolata „Ez a szinte mániákusan fel-felbukkanó rém-
látás Herder többkötetes történetfilozófiai művének egyetlen, nem is igen határozott, 
nem is saját elgondolásából származó félmondatára megy vissza. Erre: » . . . a mások 
közé ékelt, kisszámú magyaroknak századok multán talán már nyelvét sem lehet majd 
felfedezni.« Ilyen könnyedén, szinte odavetetten leírt félmondatból rettegetett »jóslat«, 
fenyegető kényszerképzet csak akkor válik, ha az valamiképpen már meglevő, kimon-
datlan félelmekre visszhangzik, ha valami öngyötrő belső szükség találja meg kifejezését, 
igazolását az »objektiv« (de nagy tekintélyű külső szemlélő véleményében." (Sőt igazán 
nem a bécsi udvartól inspirált szerzőtől.) {Miért szép? Bp. Gondolat, 1975. 249.) Ez 
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akkor még aligha lehetett a nemesség „kétarcúságának" a felismerése — mint Révai 
József és nyomán Bazsó Júlia is véli — Kölcseyt erről majd közéleti pályafutása fogja 
teljes mértékben felvilágosítani. Inkább két másik tényező szerepelhetett ebben a féle-
lemben: egyik: a magyarság, a magyar anyanyelvűek számának minoritása a Kárpát-
medence összes itt lakó nemzetiségéhez viszonyítva, a másik — az adott pillanatban — a 
Habsburgok germanizáló törekvésének következtében az ezt lényegében elfogadó, mert 
zömében magyarul sem tudó magyar arisztokrácia és városi polgárság nagy része. Köl-
csey már ekkor ugyancsak tisztában lehetett vele, hogy az uralkodó Hatalom lényegé-
ben magyarellenes: szoros kapcsolatok fűzték a Martinovics-mozgalom két jelentős tag-
jához: Kazinczyhoz és Uza Pálhoz. Nyilván a hatalmat jelentő Bécset tekintette elsősor-
ban veszélyesnek, a szabadságot (mely egyelőre a nemesi szabadság volt) fenyegető-
nek. Nemzetkoncepciójának fontos eleme volt az alkotmányi jog és szabadság. Már 
1814. december 4-én azt írta Kazinczynak, hogy „a szabadság legszentebb, legkívána-
tosabb dolog" (KFÖM III. 158.). Már mint a közpályán működő ember később már tel-
jesen félreérthetetlenül fogalmazza meg: „A költőben az arisztokráciái büszkeség talán 
nincs, de nemzeti büszkeség (mely a szabadság és constitutiókból folyó önérzésből jön) 
igen sok; s ez a hon és nemzet iránti szeretettel igen természetesen olvad." (Szeme-
réhez 1833. március 20. KFÖM III. 505.). Az 1816. május 6-ra datált Rény c. vers, 
amelyben a „vér és pusztúlat" lehetőségét is vállalja a költő a polgárerényért, mely 
magasan tudja tartani a lelket akkor is, ha rárohan „a vad sors", egybecseng az 
ugyanazon év április 2-án Döbrenteihez küldött levéllel, mely szerint: „mindaddig mig 
barátim rényért és hazáért, s szépért és a jóért lángolni fognak, nem szűnöm őket a 
leghőbb, legszenvedelmesebb szeretettel körülölelni." (KFÖM III. 229.) 

Rény, haza, szabadság és küzdés a Sorssal, valamint az egyetemes szkepszisből a tett 
filozófia felé tartó első felismerések: ezekből áll elő az a lelki diszpozíció, amely már 
1817 körül ott van a költő lelkében. Tegyük még hozzá egy korábbi nyilatkozatát, 
mely ugyan csak idézet, de jellemző. Mikor Kazinczy a Nagy Gáborhoz írott episztolájá-
ban ez utóbbinak a debreceni tűzvész alkalmával tanúsított sztoikus nyugalmát eluta-
sítja, Kölcsey ezt írja 1812 januárjában: „Én ugyan Zenon szektája iránt semmi vonzó-
dást nem érzek . . .És nem boldog-e, ki magát ezen sorokban felleli: (itt következik egy 
matthisoni epigramma, melyben ezek olvashatók) „Im Kampf mit dem eisernen Schicksal 
Siegt nur die rüstige That. . . Bleibt ihm dies Kleinod versagt Werd'er sich selber die 
Welt." (KFÖM III. 58.) 

Persze a Sors még a hatalmas, de lehet és kell vele küzdeni. Ott van Rákóczi példája. 
Nemcsak Kölcsey írt Rákócziról verset ebben az időben. Nem sokkal később utána a 
kezdő Vörösmarty is, 1822-ben: Rákóczy Bercsényinél Lengyel Országban. Mindketten 
a bujdosót állítják elénk. Természetesen 1817 és 1822 között sok minden történt, ami 
a Rákóczi-kultuszt módosítja a két költő esetében. Bár egyéb analógia is van e két költe-
mény között, melyre később rátérünk. 

A Rákóczi hajh, Bercsényi hajh! keletkezési dátuma 1817 áprilisa. Szemeréék péceli 
birtokán írta. Értelmezésére ismeretes Kölcseynek később írott önéletrajzi levelének ez 
a passzusa: „Hazámat, nemzetemet mindég lángolva szerettem; magyar lenni büszke-
ségem volt, s lesz örökre. Még akkor is, midőn e nemzet ellen kínosan panaszkodom. 
Emlékezzél: Oltárunk áll és nem füstölög stb. S hol a hőskorban az emlékek nemlétét, 
s nem tisztelését a nemzet szemére hányom." Az utolsó mondat vonatkozhatik az idézett 
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versre, de a Nemzeti hagyományoknak a hőskorra vonatkozó részletére is. A versnek 
lényegében csak az első részére utal. Amelyben Rákosra, Várnára, Mohácsra és a rodostói 
bujdosókra emlékezik a költő. Várna, Mohács mint tragikus nemzeti emlék gyakran sze-
repeltek a felvilágosodásnak korában is, így pl. Ányosnál, Batsányinál. Rákos a nemesek 
gyülekező mezeje volt, ha hadjáratra készültek vagy még inkább az országgyűlések alkal-
mával, a Hunyadiak és a Jagellók korában, ahol rendszerint a királyi vagy még inkább a 
főnemesi, oligarchiai önkény ellen tiltakoztak. Valahogy mind a két értelemben kellene 
vennünk az idézését 1821 októberében Csekén Rákos címen alkaioszi strófákban ír egy 
verset, mely egyszerre nemesi, harcos és szabadságharcos szellemű: 

És nem kerülnek mély sebeket s halált, 
Ki halni tud, nincs járom erős nyakán, 

Néked, tenéked szent szabadság 
Áldozik a nemesen kifolyt vér! 

A folytatás pesszimisztikus, a jelen elkorcsulását fájlalja: ^omlasz magyar nép, rom-
ladozol hazám, És lassan őrlő féreg emészt belől." A három mozzanat meglepően össze-
cseng Vörösmarty egy 1817-ben írt diákkori versével: 

Várna, Moháts, Rákos Magyaroknak bűs Temetőji, 
Hol sok ezer Hősek nyugszanak hantok a la t t . . . 

. . . Oh nagy Egek! ki fajult magyaroknak sajnos elestét 
Gátoljátok, — előbb meg - s elhanyatlása okát. 

Ami meglepően új a Rákóczi hajh, Bercsényi hajh .. . kezdetű versben, az egy elkö-
vetkező szabadságharc víziója. A géniusz" itt ismét előjön mint a nemzet szelleme, 
mely „titkon borong", s „bosszúját a hüvet, nemest Kebliben ér le l i . . . És pontját fel-
leli." A géniusz itt azután félreérthetetlenül a nemzet őrszelleme, mely kellő időben új 
szabadságharcra buzdít. 

Kölcsey ebben az időben nincs különösen forradalmi harcias hangulatban. Ez időben 
írt prózai írásai inkább a békés fejlődés hívének mutatják. Szauder részletesen kifejtette 
ezt. A romantika útján című tanulmányában idézi Kölcseynek 1816. május 11-i levelét, 
melyben a harmincéves háborúval kapcsolatban erre a következtetésre jut: „azt kérdez-
tem magamtól, mi jobb? a gonoszt elszenvedni-e vagy a jó után újabb gonoszokon 
keresztül törekedni? ha lehet-e reményleni, hogy az emberiség ezen az úton a maga 
boldogságához közelítsen? és ha lehet-e az emberiség egyik korát a másikkal boldo-
gabbnak állítani? " (KFÖM III. 240.) Mint ugyancsak Szaudemél is olvassuk, ez a ta-
nulsága végeredményben az 1814—16-ban megkezdett vallásfilozófiái Töredéknek, me-
lyeket 1823-ban dolgozott át és ez év áprilisában Szemerének meg is küldött. Ismeretes, 
hogy a Töredékekben a vallásháborúkat általánosítja egyéb forradalmi változásokra is, 
így „a francia lélek szilajkodásaira" is. Ismeretesek végkövetkeztetései: „Az emberi nép 
időről időre revolúciókon megyen keresztül, s minden revolúció után bizonyos többé vagy 
kevésbé megváltozott formák között marad. Hagyni kell őket azon formák között 
nyugodtan." . . . „íme most a Babiloni birodalom eldöltétől fogva Nagy Sándoron, 
Rómán, a nemzetek költözéseiken, Nagy Károly császáron, s Lutheren keresztül a fran-
cia vérontásokig ezredekről ezredekre nyomozom azon rettentő vészeknek következései-

42 



ket, s mutassátok meg hol találhatók bizonyos közönséges céltól távozást vagy célhoz 
közelítést?" . . . Utána elmondja azt, hogy a történelmet megvalósított nép „úgy enyészik 
el mint Babylon és Athena; s egy új generáció ismét ezer évig fog küzdeni, hogy a mos-
taniak minden tökéletességeit és tökéletlenségeit, virtusit és hibáit, tudományát és 
tudatlanságát új meg új színek alatt magának megszerezze, s a maga során ezen planétá-
ról eltűnjön". (KFÖM I. 1080-1081.) 

Ennél világosabban nehéz is lett volna megfogalmazni egy történetfilozófiát, mely 
éppen nem az emberiség fokozatos vagy akár ellentmondásokon keresztül is megvalósuló 
haladásának hitén alapul, hanem a ciklikus változásokon, az emelkedések és bukások 
szinte törvényszerű sorozatán. S ha ehhez hozzá tesszük azt az elméletet, melyet Köl-
csey később — főképp Herder nyomán — a Nemzeti hagyományokban kifejtett a nem-
zetek ifjú, férfi és elöregedő koráról, mely ugyancsak harmóniában van a ciklikus tör-
ténetszemlélettel, továbbá azzal az általános hangulattal, hogy a nemzet (melyen ter-
mészetesen a nemesi nemzetet kell ekkor érteni) elkorcsosult az elődökhöz képest — 
nagyon is érthető a nemzethalál aggodalma. Ugyanakkor a Rákóczi hajh, Bercsényi 
hajh... jóslatszerű befejezése ennek ugyancsak ellene mond. Azután meg, hogy a nyelv 
dolgában, de egyetemesített vonatkozásban is 1815. július 5-én azt írta Kazinczynak: 
„Én itt is azt hiszem amit filozófiában. Én azt hiszem, hogy a progresszió véghe-
tetlen." (KFÖM III. 191.) Ennek a nyelv tekintetében a lasztóci levelek sem monda-
nak ellent: a nyelvújítás szükségszerűen végbemegy, nem kell erőltetni. Evolúció, sza-
badságharcos indulatok, a haladás tagadása ellentétesen kavarognak Kölcseynek agyában 
az 1815-1823 közötti időszakban. S hol vannak itt „a sors örök törvényei", melyről 
még az Andalgásokban írt? Talán abban a történelmi eseménysorozatban, amelynek 
állomásai: Várna, Mohács a pusztán hagyott Rákos, és az 1821 végén írt vers szerint 
„lassan ölő féreg" okozta „romladozás"? Ez a „balsors"? De talán mégsem végleges? 
Pedig ekkor lett volna szükség a leghatározottabb ellenállásra. Bécs a nápolyi és a 
piemonti felkelések leverése után, mikor pedig katonai és politikai helyzete megerő-
södött, újabb újoncozási és 1821 novemberében újabb adóztatási rendeletet bocsátott 
ki, országgyűlés összehívása nélkül, a magyar alkotmány nyílt megsértésével. Ez kivál-
totta a megyék ellenállását, amit a császári kormány újabb erőszakkal az adminisztrá-
tori rendszer bevezetésével akart letömi. Ezek a súlyos intézkedések nyilvánvalóan az 
alkotmány megsemmisítésének, az önkényuralom bevezetésének jeleit mutatták. A 
megyei nemesség különféle módokon reagált, egy részük bátran ellenállt, más részük 
meghátrált az erőszak előtt. A múlt vereségei után az anyagi erővel rendelkező Hata-
lommal szemben egy, a költő által elkorcsosultnak ítélt, fel nem készült nemzet állt. 
Nemcsak a történelem menetéből olvasható ki ez a „sorsfilozófia", hanem jelen van 
benne immár az aktuális veszély tudata is. Ebben az atmoszférában született meg a 
Hymnus. 

Küzdelem a megfelelő műforma megtalálásáért 

Az előző fejezetben arra iparkodtunk rávilágítani, hogy Kölcsey mint egy a törté-
nelmi sorssal és nemzete sorsával filozofikusan vívódó ember „készült" nagy nemzeti 
himnuszunk megírására, most a költőnek a műformával való küzdelmére szeretnénk 
világot vetni. 
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Előre bocsátjuk azt a tételt, amit a most felsorolandó vizsgálati eredmények is iga-
zolni fognak, hogy Kölcsey önmagával szemben nagyon igényes, tudatos költő volt, aki 
háborgó lelke érzéseit intellektusa fegyelmével, nagy példákat tanulmányozó, de azok-
ból egyéni poétikai elgondolással alkotó művész volt. 

Nem dolgozott könnyen. A versírás kényszer volt számára, de meg is kellett szen-
vednie minden egyes alkotásáért. 1816. május 31-i levelében így ír Szemere Györgyhöz: 
„ . . . boldog az, akit a természet nem hív azon útra, mely poétainak neveztetik. Én aki 
a poézist nem versírásnak tartom, hanem a lélek passiójának, mely bár íijunk, bár ne 
írjunk, egyaránt ismerhetővé teszi magát, én tudom, hogy ez a szerencsétlenségnek útja. 
Nem azért, mert itt gazdagságot aratni nem lehet, de azért, mert a lélek örök lángolás-
ban emésztődésben s betegségben tartatik általa, mely elébb-utóbb elsorvaszt bennün-
ket. Életemnek felét adnám én oda, ha ezen emésztő passiót meg tudtam volna magam-
ban fojtani, mert mit nyertem egyebet általa, mint azt, hogy napjaim hánykódás közt 
folytanak el." (KFŐM III. 185.) Mennyire egyezik ez az 1823-ban (talán előbb) Csekén 
írt Panasz első szakaszával: 

Jaj, nekem, s jaj annak, aki engem 
Verset írni búmra megtanított, 
Aki fáklyát gyújta képzetimnek, 
S lágy szivembe fúvalt gerjedelmet, 
A kegyetlen! 

S ha hozzá tesszük azt, amit Szemere Pálhoz 1817. március 23-án írt, idézzük újra: 
„miért nincs, aki mind ezen léleknuanceokat dalba öntse, vagy pszichológiai lélekkel 
kifejtegesse? Én magam nem lehetek mert bizonyos távolságban kell-e lenni a léleknek 
azon állapotjától, melyet zengeni vagy magyarázni akarunk?" Ámde a levelek másról 
is vallanak, mint erről a goethei távolságtartásról. 

Kétségtelenül szerepet játszott ebben saját egészségi állapota, melyről gyakorta 
panaszkodik, félszemének fáradtsága, mely miatt a megkezdett levelet a ,gyertya 
miatt" nem egyszer hamarabb be kellett fejeznie (Szemeréhez 1814. dec. 17.), és az 
alkotás nehézsége, melyről az idézettnél még világosabban szól a Szemere Pálhoz 1823. 
június 27-én írt levél:" A természet neked sok poétái lelket adott, s csak kényszerít-
hető, ha a lelkesedést nem gyakran kapod meg. Magamon tapasztaltam! Esztendőkről 
esztendőkre alig tudtam egy-két sort írni, s elvégezni semmit sem. Keményen fogtam 
osztán magamat, s íme azon verseket, melyeket utolsó levelemben vevél, a legkellemet-
lenebb körülményekben készítettem. Nil mortalibus arduum est!" (KFÖM III. 294.). 

A másik tényező a minták. A fiatal Kölcseyt a köztudat a görögös-németes irány-
hoz szokta kapcsolni, mégpedig joggal. Maga így ír erről, Döbrentei Gábornak, minek-
utána megemlíti, hogy korai verseiről Kazinczy és Kis János megállapították, hogy 
„ezekből schilleri lélek tündöklik": „Én Schillert ritkán olvasom: mindenek közt leg-
gyakrabban Goethét és Homerost; s íme ezekből csak szín sem jön reám. Az angolok 
és olaszok poezisát nem ismerem; a németekét egy bizonyos részben úgy nézem, mint 
a görögnek leányát, de amely az új századoknak maniiját öltözte fel, a szentimentaliz-
must." (KFÖM III. 119.) Ez a Goethe magasztalás még részletesebben megtalálható a 
Döbrentei Gáborhoz 1815. május 3-án írt levélben: „Goethe, azt írod, nem tartozik egy 
rendbe Homerossal és Shakespeareel? s hogy őtet, mint Horácot és Virgilt a körülmé-

44 



nyek tették naggyá. Én örökre azt állítom: nem. Goethe tanulhatott; s éppen azért 
csinosabb és kritikusabb mint az angol és hellén; s aki őket igazán ismeri, lehetetlen 
nem látnia azon Grundot, mely sem Virgilben és Horácban, sem Klopstockban nem 
látható . . . " Utána Schillert és Goethet veti össze, az utóbbinak adva az elsőséget. Mi 
több, Kazinczyhoz 1815. július 5-én azt írja, hogy a „magyar nyelv. . . occidentalis 
nyelv . . . " A „sintaxis" alapján odáig megy, hogy „a magyar nyelv semmi mostan élő 
keleti vagy nyugati nyelvhez nem hasonlít, legalább nem hasonlít úgy, mint a német-
hez." (KFÖM III. 189.) A hasonlóság alapja a szóösszetételek lehetősége és az inverzió. 
Ez a görögséget és a német klasszikát mindenek fölé — tehát a római klasszikusok fölé 
Is — helyező felfogás rokonszenves lehetett a fiatal Kölcsey mesterének, Kazinczynak 
is. De milyen görög írók szerepelnek Kölcsey leveleiben Homeroson kívül? A tragédia-
írókat csak az Élet és Literatura szerkesztése éveiben említi Szemeréhez írt leveleiben. 
De Pindarosból s Anakreontól már idéz Kazinczynak 1809. dec. 8-án. (Igaz 1812. febr. 
26-án, mikor Kazinczy előtt a „Chitonet" mentegeti, idéz Archilochosból és Mimner 
mosból is.) De 1813. szeptember 15-én arról beszél, hogy „görögül tanul s néhány 
napok olta Pindárt olvassa, s bár iszonyú nehéz, mégis az Olympiákon csaknem egészen 
túlment. Minő író az, Pali minő lángszámyú ész!" Ugyanakkor küldi az Ábránd című 
szabadformájú ódáját. Ilyen szabad formájú ódákat Schüler első korszakában írt (az 
1792-es gyűjteményben), Goethe érett korszakában is többet írt általános filozófiai 
tartalmakkal. Goethe Prometheusát Kazinczy is lefordította és maga is írt ebben a 
„pindarosi" vagy goethei szabad formában verset: A bűnösöket és A lengeséghez-t. 

összefoglalva talán magának Kölcseynek a szavaival jellemezhetjük fiatalkori klasszi-
cizmusának forrását: „Én minden írók között legtöbbször és legörömestebb azokat 
olvasom, kik görög és német nyelven irtanak." (Döbrenteihez 1813. szept. 25.) Ez a 
klasszicizmus pedig nagyon is összevág a széphalmi mesternek az ízlésével, aki ugyan 
már ekkor szélesebb körre is kiterjesztette érdeklődését, tekintve fordításainak küenc 
kötetét. 

Kölcsey tehát — Berzsenyitől és a fiatal Vörösmartytól eltérőleg — nem a latin 
klasszikusoktól, és azok utánzóitól, a deákosoktól és Virág Benedektől (kit becsül, de 
néha ironizálva emlegeti Custosát) indul ki, a magyar klasszika egy másik sajátos válto-
zatát képviseli, melyet lényegében Kazinczy hatása indított el. A Nemzeti hagyomá-
nyokban is azt írja: „Ráday mutatott utat a poetai lelkesedés idegen példányok által 
magasabb s a poetai müvet idegen szebb technika által kellemesebbé képezni . . ." Hogy 
mennyire más úton jár, mint a Horatiust, Vergiliust, Ovidiust mintaképül tekintők, vüá-
gosan láthatjuk Kazinczyhoz 1814. április 3-án írt leveléből: „A deák literaturának, 
főképp a deák poétáknak studiuma nem viszen oly jó útra mint a görögöké, ezt sok 
tapasztalás mutatja." (KFÖM III. 141.). 

Kölcseynek tehát a Ráday-versben, melyben a német klasszikusokat utánozni lehe-
tett és a szabadformájú, rendszerint jambikus rímtelen ódában kellett megtalálnia azt a 
formát, mely ifjúkora klasszicista ideáljainak leginkább megfelelt. Itt azonban nagy 
nehézségre bukkant. Ez pedig az volt, hogy a magyar nyelvet rímekben igen szegényes-
nek találta, mint erről ismételten panaszkodik. Igényessége tökéletes, teljes és gazdag 
rímet kívánna, ezért Szemerének még Boileau-szonettre vonatkozó sorait is idézi. Azt 
úja: a szonett-írás neki „nehéz", „idegen". „A mi nyelvünk a Reimokban oly szegé-
nyes, hogy csak makacsságból nem akarunk a görög manirra egészen által menni, mint 
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magunkat szüntelen a Reimkereséssel kinzani." (Szemeréhez 1813. november 14. 
KFÖM III. 116.) Kazinczy és Szemere szonettjeit értékeli ugyan, de itt is rámutat, 
hogy a rímszegénység miatt ez a műfaj veszélyes az írók számára (Szemere szonettjeiről 
KFÖM I. 477—478.), a németek is bajlódnak vele. 

Lássuk tehát, hogy a metrikai-formai probléma, mely irányzat választás kérdése is, 
miként érvényesül Kölcsey 1823 előtti gyakorlatában. Ezért vizsgáljuk meg a Szauder-
féle kiadásban hetvennél valamivel több darabból álló versanyagot ebből a szempontból. 

Feltűnő, hogy aránylag kis mértékben szerepelnek a görög eredetű, de a latin költők 
által is alkalmazott lírai versalakok. Szapphói vers egy van (Kívánság 1809), alkaioszi 
kettő: Egykor homályos... 1813, Rákos, 1821.) A disztichon persze gyakoribb, de 
jelentősebb vers e formában csak az Acatia (1811). Ezt a versformát később — Vörös-
martyhoz hasonlóan — csak az epigramma műfajához tekinti alkalmasnak. 

Szonettet többet is ír, de érződik rajtuk, hogy ez nem az ő igazi műfaja: hetet talá-
lunk: A dalos, 1809., A költő, 1811.,/! sonetto, 1811., Szemere Pálhoz, 1813., Felelet 
Kazinczy első szonettjére, 1813., A szenvedő, 1814., A reményhez, 1815-16. Ez 
utóbbit Kerecsényi kiemeli, mert a benne foglalt hasonlat „raffinált", „szinte már mo-
demnek nevezhető" {Kölcsey Ferenc. 1940. 77.) 

A fenti formákban írt alkotások közül - talán a Rákost kivéve — egyik sem tartozik 
jelentősebb versei sorába. 

A fontosabb költemények közül az Andalgások (1811), az Élet (1814), а Szerelem 
(1814), a Rákóczi hajh, Bercsényi hajh ... (1817), valamint két ballada: a Szép Lenka 
(1820) és a Dobozi (1821 rímes, jambikus strófás versek. A Géniusz száll... (1812), 
A jegyváltó (1813) és a Róza (1814) hasonlóan rímes, strófás versek, de trochaikus 
lejtéssel. Rímelhelyezésük igen gondos művészi munkára vall, legtöbb keresztrímes 
(félríme nincs), a rímek teljes rímek. A hosszabb szakaszúakban a keresztrímeket, a lírai 
költeményekben ölelkező, a két jambikus balladában pedig párrímes sorok követik. 

Különleges szerepe van Kölcsey e korszakában a filozofikus tartalmú, rímtelen és álta-
lában jambikus lejtésű verseknek, melyeknek szótagszáma legtöbbnyire szabad. Ilyenek: 
az Ábránd (1813), a Küzdés (1814), Rákos nimfájához (1814), a Bor-király (1814), 
Elfojtódás (1814), Rény (1816), A földhez (1816) és a Bordal (1822). Ez a forma 
később háttérbe szorul, a későbbi jelentős versek közül csak a Zsarnok (1823) tekint-
hető ilyen metrumúnak. A lány dala (1814) anapésztusokban van írva, maga daktilusos-
nak ítéli, nyilván , felütésre gondolva (Kazinczy, 1814. dec. 14. KFÖM III. 157.) 

Az egészen korai, 1810 előtti költemények vagy strófás rímes mértékesek, vagy rím-
telen jambusok, inkább anakreoni, mint pindaros-goetheti típusok. 

Ami műfordításait illeti, 1813-ban Sappho három versét ülteti át eredeti mérték-
ben, Klopstocktól kettőt szabad formában, 1814-ben egy Rátz nyelvből fordítottat 
rímes trocheusokban (1814). Természetesen az Iliászból hexameterekben fordít. Csoko-
nai két versét átírja, de a rímes-mértékes formán nem változtat, csak a kifejezéseket ala-
kítja át a Kazinczyas ízlés szerint. (1822.) 

Végezetül 1823 előtt két olyan költeményt találunk, melyek rímes trochaikusak, üe 
amelyek ütemesnek is tekinthetők. Dyen a Bú kél velem ... (1821) és a Csolnakon 
(1822). Az előbbi négy plusz negyedfeles trocheusokból áll, de lehet 4 + 2 / 4 + 3 üte-
mes is, az utóbbi három és két trocheusi sorokból, de lehet 4+2 /2 + 2 ütemes is. Az 
előbbi rímképlete strófánként: a b a b c d c d , az utóbbié: x a x a x b x b . 
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Ami a versek tartalmát és hangnemét illeti, az bizony — Kölcsey tiltakozása ellenére 
(Döbrenteihez, 1813. november 15. KFÖM III. 119.) - erre inkább Kazinczy és Kis véle-
ménye illik: „schilleri lélek" uralkodik benne, az eszményeket kereső, az értük viaskodó 
inkább, mint a goethei. A szabadformájú rímtelen, rendszerint filozofikus tartalmú 
versek — talán nem véletlenül — akkortól datálódnak, mikor Kölcsey Pindaroszt kezdi 
fordítani, de ezeken is inkább a német klasszikusok hatása érezhető. Kerecsényi szerint 
Kölcsey „a nagyobb arányokra különösen megfelelő fonnának minősítette a Goethe 
»Grenzen der Menschheit«-jának szakozott és tördelt szállongó sorait". (I. m. 33.) 
Azonban ezt a szabad formát 1823-tól kezdve többé nem alkalmazta, zártabb metru-
mokba szorította gondolatait, érzéseit. Kötöttebb szótagszámú anakreoni sorokat, sem 
szonettet pedig többé nem írt. 

Mindez mutatja Kölcsey költészetének a magyar romantika felé irányulását, ettől az 
irányzattól ugyanis sem a rímes mértékes verstípus, sem a disztichon nem idegen. Még 
lényegesebben mutatja ezt a tendenciát az elvont ideál-világból a valóság felé való 
közeledése, még akkor is, ha ez egy újabb áttételes eljárást, a tárgyiasítást és a lírai 
párbeszéd alkalmazását jelenti. Noha a romantika éppen a belső világ szabadabb kitárul-
kozását tette lehetővé a tárgyiasítás formáját is felhasználja erre a célra, így például 
Victor Hugo az Olympio versekben, vagy Vigny filozofikus költeményeiben. A lírai 
párbeszédnek jellegzetes világirodalmi példája Musset Éjszakái. 

Mindamellett Szegedy-Maszák Mihály helyesen állapítja meg, hogy „Kölcseynek... 
kétségtelenül érdeme, hogy már munkássága első szakaszában előkészítette a magyar 
romantikát." (A Hymnus költője. Tanulmánykötet. 44.) Kerecsényi szerint már a Rá-
kos nymfájához c. versben: „A romantikus líra nagyjövőjű hármasságából (barátság, 
szerelem, haza) mindegyik összetevő meghódította magának." (I. m. 48.) Valóban a 
klasszicista formájú és a nyelvben is a Kazinczy-féle „fentebb stíl" ízlésirányához iga-
zodó versekben az állandó nyugtalanság, a vívódás a romantika előzményének tekint-
hető. Ellentétként utalhatunk Goethe „Gesang der Geisten über den Wassern" Kölcseyé-
től erősen eltérő sors-fogalmára, a szél, a sors korbácsolja ugyan a vizet, az emberi lélek 
jelképét, de ez végeredményben jótékony dolog: a természet rendjét, szépségét valósítja 
így meg, Kölcseynél a „géniusz" küzd a sorssal (Géniusz száll. . . Küzdés) de legfeljebb 
a Rényt tudja vele szembeállítani. S a „géniusz" is - mint Szauder kimutatta - nemcsak 
a nagy minták utáni eredetien alkotó tehetség, hanem az önmagából teremtő erő: a 
romantikus zseni. Végül pedig említsük meg, hogy már ebben a korai szakaszban létrejön 
az a mű, mely tartalmilag - formailag meg is valósítja a romantikát a Szózat ritmusát 
előző Rákóczi hajh, Bercsényi hajh ... 

Az 1823 előtti iránykeresésnek fontos tényezője — a tanulmányunk középpontjában 
álló két nagy vers szempontjából is — a népköltészet felé való tájékozódás. Korai jele 
ennak a Berzsenyi bírálatból a szerkesztők által a szerb népköltészetre való utalás 
kihagyása és a Rátz dal is (Kerecsényi: I. m. 72. Fried István: Kölcsey Ferenc fordí-
tásai. ItK 1969 . 702-704.) De a magyar népdallal való foglalkozás mégis az önélet-
rajzi levélben (Szemeréhez 1833. március. 20.) említett 1818 és 1823 közti kölesei és 
csekei magányában folytatott „Studium", a „parasztdal tón "-jának tanulmányozása, 
melynek eredményeként a „sokszor elkeseredett lélek érzéseit a még klasszicista öröksé-
get hordozó „sentimental-lyrisch" stílus helyett a népköltészet „szeszélyes dévaj", azaz 
közvetlenebb, spontánabb hangján igyekezett kifejezni, de úgy, hogy az előadásmód 
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„mégis meleg és mégis nemes" maradjon, azaz a dalnak a műfaját Kölcsey a maga 
sajátos költői alkatának megfelelő formában akarta létrehozni. A lelki tartalom: az 
elérhetetlen boldogság utáni sóvárgás, ezt adja vissza az az 1821-re, ill. 1822-re datálható 
két költemény, melyről már a verstani elemzés során megállapíthattuk, hogy trochai-
kusan és ütemesen egyaránt ritmizálhatok: a Bú kél velem . . . és a Csolnakon. 

A korai hazafias versekkel, valamint a mértékes, de ugyanakkor népdalszerűen is 
ritmizálható költeményekkel már ott vagyunk a Hymnus és a Vanitatum vanitas közelé-
ben. Tegyük még hozzá a régi magyar irodalom iránt felébredő érdeklődést: „ . . . keres-
sük elő a régiség kincseit: . . . a legrégibb kéziratú Bibliában, Illyésben, Zrínyiben . . ."" 
(Döbrenteihez, 1816. május 11, KFÖM III. 238.) 

így tehát, irodalmi terveinek átmeneti meghiúsulásával egyidejű a „népi" és a „régi" 
iránti érdeklődése. Még 1817-ben a péceli tartózkodás idején tervezték Szemerével egy 
folyóirat megindítását, melyet egyelőre Minerva néven említenek leveleikben (ez valósult 
meg 1826-ban az Élet és Literaturában). Kölcsey ekkor reményeket táplált, hogy sikerül 
Pestre költözni, és egyedül az erudiciónak élni. A csekei gazdaság helyzete azonban 
megakadályozta, nem kis mértékben öccsének, Ádámnak rossz gazdálkodása. Ez időben, 
a húszas évek legelején jelenik meg egyelőre párhuzamosan, de már el is különítve 
leveleiben az „Isten" és a „sors" fogalom. 1820. április 29-én írja Szemerének: „Erőt, 
édes Palim, nyugodalmat s a kettő által boldogságot adjon nekünk az ég. És amit az 
önszántából nem ád, igyekezzünk azt a sorstól diadalom által kivívni." E még bizakodó 
hangot nagy keserűség váltja fel: ugyanazon év december 25-én már így ír: „Plánumaink 
szépek valának, de miért kell azoknak mindég teljesíttetlen maradniok? A mi szövet-
ségünk ellen, édes Palim, nyilván a sorsnak újja dolgozik . . . (ti. a folyóirat terve és 
Kölcsey csak irodaimári tevékenysége ellen . . . ) Érteni fogod, hogy lépéseim, azon 
egyezés után melyet Pécelen tevénk, fogadatlanok maradtanak. Kemény időket hoznak 
reánk az Isten és a —" Mi lett volna a folytatás? Talán a „balsors"? A levél minden-
esetre a legnagyobb embergyűlölet kifejezéseivel végződik. 

1823 áprilisi leveléből tudjuk, hogy ennek az évnek elején Szemere meglátogatta 
barátját Csekén. Talán valami biztatót mondhatott neki, mert 1823-ban feltűnően 
megnő Kölcsey munkakedve, és az 1823. évi levelek már tele vannak a létesítendő 
folyóiratra vonatkozó megnyilatkozásokkal, amelyekben már nem a szigorú kritikus 
Kölcsey szólal meg, hanem inkább az elmélkedő, a teoretikus. 

A Hymnus műfajának kérdése 

A Hymnus: himnusz, azaz ima-jellegű költemény, alcíme szerint „A magyar nép 
zivataros századaiból". A keletkezés dátuma 1823. január 22. Már a cím felveti a 
kérdést: a múltról szóló mű-e vagy a történelmi összefoglalás révén a jelenre, a költő 
jelenére is vonatkozik? Kerecsényi Dezső Kölcsey múltat ábrázoló törekvésében kettős, 
de konvergáló tendenciát lát, ezekről Kölcsey a románcairól nyilatkozó levelében írt 1823. 
április 11-én Szemere Pálnak, mely szerint egyfelől „a régi románc egyszerű naiv formájá-
ban már régen akar egy magyar történetet írni", másfelől hangoztatja, hogy Kisfaludy-
val ellentétben, nem a múltat, hanem a „szüntelen jelenvalót" akarja érvényre juttatni. 
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(KFÖM III. 287-288.) Kerecsényi ebből azt következteti, hogy Kölcsey „Jelenlétet 
énekel a Hymnusban is, noha a ,.zivataros századokból" hallatja hangját." (I. m. 87.) 

A kérdés alapja a Hymnus hetedik versszakának értelmezése, mely a szabadság 
nem létéről panaszkodik, mégpedig jelenidőt használva. Szörényi László (A Hymnus 
költője. 11.) ezt a szakaszt „redundánsának, a kontextusba nem illőnek nevezte; mert 
„ . . . nincs egyértelmű történeti megfelelője, hanem állóképben siratja a totálisra növe-
kedett pusztulást és a szabadságküzdelmekben hozott véráldozat hiábavalóságát". Szau-
der is hasonlóan látja, „a szabadság fogalma mintegy szemben áll Isten és a balsors 
fogalmaival, illetve semmi esetre sem következik Isten büntető szándékából vagy esetle-
ges világtervéből." (Miért szép? 227.) 

Megítélésünk szerint a hetedik szakasznak csak a második fele egyértelműen jelen-
idejű, előtte a „Vár állott, most kőhalom . . . " a múlt és a jelenidő keverésével, a múlt 
és a jelen összevetését tartalmazza, s közvetve utal a magyar váraknak a Rákóczi szabadság-
harc utáni felrobbantására. Azaz a Hymnus történeti képsora nem „csonka", mint Hor-
váth János mondotta - a törökdúlás következményeivel záruló, hanem a kuruc szabad-
ságharc leverését követő időszakot is magában foglalja. A költő saját korát is, de ezt 
még a továbbiakban igazolnunk kell. 

Az első probléma az, hogy a Hymnus, címe és tartalma szerint - Isten áldását, illetve 
szánalmát kéri a magyar hazára, történelmünk dicső, illetve tragikus eseményeit Isten 
áldásainak, illetve büntetéseinek tekinti. Kölcsey ilyen imaszerű verset ezen kívül egyet 
sem írt. Horváth János szerint ez „Kölcsey világias korában egészen kivételes jelenség". 
(Tanulmányok 184.). Szerinte a magyarázat az alcím által is jelzett „történeti vissza-
helyezkedés" érzése . . . a régi hazafias költészettel való szolidaritása . . . a „XVI-XVII. 
századival" „a nemzeti bűntudattal, mely balsorsunkat Isten megérdemelt büntetése-
ként fogja fel." ,Jmádság" formája is arra utal, hogy ebben Kölcsey magát a „zivataros 
századok" magyarjaival egynek érzőnek" tekinti. A „történelmi visszahelyezkedést'' Mé-
szöly Gedeon a kuruc szabadságharc időszakára, is kiteijeszti, Kerecsényi szerint pedig 
a költő saját korának keserűségét is beleviszi. Lényegében Szauder is ezt vallja: ,Jk 
Himnuszban a költő, saját küzdelmes eszméi nyomán haladva, rátalál hazájára és össze-
forr vele, de paradox módon azzal a hazával, amelyben az ember csak keresi a hont, s a 
szabadságot, de nem leli fel azt." (I. m. 228.) A műnek ezt a „prezentizmusát" 
voltaképpen azzal is indokolja, hogy Kölcsey közéleti pályája nyitányának tekinti, 
Kerecsényihez hasonlóan, aki erre vonatkozólag a Szemeréhez 1823.április 6-án intézett 
levélből idézi: „Én erősen férfiúi makacssággal feltettem magamban, hogy mindennemű 
kömyülmények közt, polgári és literátori bajokban nyugodt lélekkel fogom apályát futni, 
melyre lépendő leszek." (KFÖM III. 280.) Szauder azzal is a Hymnus jelent is idéző 
jellegére utal, hogy olyan fejlődési vonal kezdetének tekinti, mely a Zrínyi második 
éneké-ig ível. (Miért szép? 229.) 

Hogy Kölcsey felfogásában a magyar történelemnek ez a bibliai jellegű felfogása meny-
nyire nem volt egyszeri, erre egy későbbi nyilatkozata világosan utal. Az Országgyűlési 
Napló 1833. június 26. feljegyzésében ezt írja: „Ne félj, mond egykor Wesselényi, isten 
a magyart mint választott népét nem hagyja el. Meg kell vallani: a választott nép 
semmivel sem jobb mint ama másik, melyet Isten hosszú türelem után végre széjjel-
szórt. Azonban nyilván valók rajtunk az isteni pártfogás jelei; mert anélkül, saját bű-
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neink következésében, már régen el kellett volna süllyednünk. De a hatalmasnak béke-
tűrése még el nem fogyott." (KFÖM II. 600.). 

Ezekből talán levonhatjuk a következtetést: a Hymnus nemcsak „történelmi vissza-
helyezkedés" hanem egyetemes érvényű nemzeti ének, és költője is — minden valószí-
nűség szerint — annak tekintette. 

De miért írhatott Kölcsey ebben „a világias korban" imaszerű zsoltáros költeményt, 
és csak egyet. Erre a kérdésre Szauder József Kölcsey „sorsfilozófiájának" a fejlődésé-
ben keresi a magyarázatot, a „géniusz" és a „sors" kettősségében. Szerinte „Isten-kép-
zete szükségszerűen összekapcsolódik Kölcsey sorsfilozófiájának genius-tanával. 1816-
17-ben a géniusz szubjektív értelme már kezd kiszélesülni a nemzet, a közösség őrszel-
lemének idealisztikus, romantikus és szinte forradalmian hazafias jelentésévé (1. a Rény 
„égi" erőjének, ,Jstenné"jének inspirációját, s aztán a Rákóczi hajh géniuszát.) Szubjek-
tivitását megőrizve a sorsnak őre és ura, s így lép át a Himnuszba, ahol valóban 
uralkodik a balsorson, de úgy mintha ő maga volna a Sors, és a Sors az Isten. Ezt az 
implikációt egyrészt a Zrínyi második énekének első sora erősíti meg, ahol eredetileg a 
Himnusz isten-képzete volt jelen; a tulajdonomban levő autográf kéziraton az első sor 
így szól (első változatban): Te lásd meg Isten szép hazámat!, hogy hamarosan az ó sors 
megszólítása kerüljön az Isten helyére, mint amivel ez könnyen helyettesíthető; más-
részt tudjuk, hogy különös kettősség fejeződik ki Kölcsey genius-fogalmában is, mint 
ami magába vette a sorstól való megkötöttséget, s a sorssal önmagán belüli vívódást." 
{Miért szép? 227.) (Ezt az értelmezést vette át Szilágyi Ferenc és а Hass, alkoss, gyarapíts 
c. Kölcsey breviárium előszavában is.) 

A Hymnus valóban lehetséges, hogy összefügg Kölcsey sors-filozófiájával. A nehézség 
ott van a fenti magyarázatban, hogy azonosítja a géniuszt a sorssal, illetve a Hym-
nusban Istent a balsorssal. Kölcseyt aligha tekinthetjük az „amor fati" valamiféle gon-
dolkozójának. Szauder A romantika útján című tanulmányában ugyanis ezeket írja 
(237—238.). „az ellenséges sors képzete nem más mint a külső (társadalmi, nemzeti) 
körülmények, az objektív valóság kötöttségei révén a lélekbe magába is benyomuló, 
ott terpeszkedő élhetetlenség-érzés, leláncolás érzés, akkor elsősorban a fátum ilyen 
felfogása ellen kellene lázadnia, és a zseni fogalmával . . . éppen a szabadság felé". 
Akkor a géniusz nem lehet olyan „mintha maga volna a sors," hiszen szemben áll vele. 
Ami pedig a Zrínyi második éneké nek első sorában tett változtatást illeti, itt, sajnos, 
a nemzet „őrszelleme," géniusza „szülötti bűnei felett leszáll", s így aligha azonos, 
vagy erősebb a Sorsnál, akinek aminek elmarasztaló ítéletét az utolsó verszak kimond-
ja. A változtatás nem annyira arra vall, hogy Kölcsey számára a két fogalom Sors és 
Isten „könnyen helyettesíthetők" lettek volna, inkább, hogy nehezen. Mintha a nemzet-
halált nem akarta volna Istennel kimondatni, aki a Hymnus szerint megkérlelhető, 
hanem a kérlelhetetlennel, akinek „törvénye áll", mint a sztoikusok ,,heimarméné"-jéé 
(a sztoikusok a cinikusok és Kölcsey által is emlegetett megarai Stilpon tanítványai 
voltak), és ez a törvény kegyelmi végzéssel sem oldható fel. 

A Hymnus tehát nem a sorsfilozófia kibontakozását, hanem túlhaladását jelenti Köl-
csey költészetében. A Hymnus tehát istenes vers, himnusz, a szó eredeti értelmében, 
„psalmus hungaricus" ha tetszik, alapfelfogása, szókészlete egyaránt a régi magyar 
himnuszok, zsoltárok motívumait őrzi. Mészöly Gedeon A Kölcseyről és Hymnusáról. 
1939. Szörényi László és Takács Péter dolgozatai (A Hymnus költője. Tanulmányok 
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Kölcseyről 11-14., 24—29.) részletesen kimutatták a középkori hazai latin himnuszok, 
a protestáns énekek, a kuruc bújdosó dalok hatását a Hymnus szókészletére. Tegyük 
még hozzá, hogy a református újévi énekből származhatik nemcsak a „bőséggel" való 
„áldás" kívánsága, de „a víg esztendőt" metonymia is, ami nyilvánvalóan a Hymnushan 
nem egy évre vonatkozik, mint a templomi énekben, hanem a nemzet számára eljö-
vendő évekre. (Nyilván ez önkéntelenül élhetett a költő tudatában, a ,jövendőt" más-
képp is rímeltethette volna.) 

Ellentétes volt-e Kölcsey egész világnézetével, hogy a nemzetnek a tragikus előzmé-
nyek után újra válságosnak ítélt helyzetébe Istenhez forduló verset írjon? A költemény 
megírásának évében dolgozza át vallástörténeti Töredékeit, s ugyancsak gondot jelent 
neki, hogy engedni fogja-e a cenzor a kiadásukat. Nos, a Töredékek a vallásos törté-
neti szempontú vizsgálatát tartalmazzák, és egyfelől kiemelik a vallást a filozófiai spe-
kuláció, a tudomány köréből, másfelől az erkölcs és az érzelmek területén elismerik 
jogosultságát. Valahogy Kant és némileg Rousseau szellemében. Kölcsey levelezésében 
1820-ig semmi vallási jellegű utalást nem találunk, régi vallásos szellemű íróink nyelvi 
értékeit esztétikailag elismeri, így Pázmányét, Dlyés Andrásét, Sylvesterét, de a vallási 
világnézettől elhatárolja magát. Pázmányról és Illyésről szólva így ír Kazinczynak: „Kár, 
hogy ezen két írónkra nézve is azt kell kiáltoznunk, amit Lucrec mond: tantum religio 
etc." (1814. december 22. KFÖM III. 165.) 1823. augusztus 21-én azonban rokonának, 
Kende Zsigmondnak kondoleáló levelet ír, mikor ennek öccse meghalt: „Egymás után 
jár el bennünket a sor; meg kell adnunk magunkat. A filozófia, s a filozófiánál jobb és 
boldogítóbb vallás segítsen bennünket azon iszonyodást eltűrni, mely az ilyen szcénák 
feltűnésekor a gyönge emberi természetet felriasztja. Boldog, aki az ártatlanságnak 
felemelő érzései közt indul ama hosszú útra! A mi Palink nemeslelkű szeretetre méltó 
ember volt. . . nyugodtan fog lépni a bíró elé . . . " (KFÖM III. 303.) Pusztán a feltéte-
lezett vallásos rokonnak szóló kedvezés adta a kezébe így a tollat? A későbbi, Bértfay-
nak és Wesselényinek írt levelek kétségessé teszik ezt a feltevést. A megfogalmazás a 
kantianizmussal nem ellenkezik: Isten mint a legfőbb etikai princípium ott van a Gya-
korlati ész kritikainak posztulátumai közt. Voltaképpen a Hymnus bűn—bűnhődés— 
kiengesztelődés koncepciója sincs ellentétben a kantiánus etikával. 

Kölcsey vallási nézeteiről nehéz határozott képet kialakítani. Ismeretes önéletrajzi 
levelének az a passzusa, mely szerint „Religiómról szóllani csak akkor leszen idő, 
midőn vagy többé nem leszek, vagy magam is írói s emberi pályámra a jövendőség 
számára visszatekintek." (KFÖM III. 515.) Ez a „visszatekintés" nem történt meg, 
ezért csak homályos következtetésekre vagyunk utalva. A Töredékek elismerik a vallás 
jogosultságát, de a teológiai „szubtilitásokat" nem sokra becsülik (KFÖM I. 1078.) 
Érzelmi és esztétikai alapon értékeli Majer Egyházi beszédét is és ezért javasolja Szeme-
rének ennek az Élet és Literaturába való felvételét (KFÖM I. 480-483.), bár vannak 
fenntartásai is (Szemeréhez 1824. jan. 30. KFÖM III. 308. és 1828. márc. 1. KFÖM 
III. 357.) 

A harmincas évektől kezdve leveleiben több vallási jellegű nyilatkozatot találunk. így 
az 1831. évi kolerajárvány legsúlyosabb napjaiban ezzel fejezi be levelét Bártfay László-
nak: „Adieu édes Lacikám! Imádkozzatok érettünk; mert nálunk harangszó és temp-
lomjárás tiltva vágynák; a formák világában pedig hogyan eshetik meg valami a maga 
kimért helyén kívül? De ti, kiknek még az oltárhoz szabad járás adatik, imádkozzatok 
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magatokért is és böjtöljetek!" (1831. július 2. KFÖM III. 395.) Diétái küzdelmeinek 
idején két ízben is azzal fejezi be levelét Bártfayhoz, hogy imádkozzék érte,így 1833. 
január 8-án - ez a nap az Országgyűlési Napló szerint „gyásznap" volt a diétán (KFÖM 
II. 387.) és ugyanezen év május 20-án, hozzátéve „s a hazáért" (KFÖM III. 552.), 
ugyanezen a napon a főrendek befolyásáról igen keserű sorokat olvashatunk a Nap-
lóban (KFÖM II. 497.). Az országgyűlési ifjak üldözéséről szólva ezt írja Wesselényi-
nek: „Imádkozzatok érettünk, mint mi érettük, talán a balsorsban küzdők imádsága 
kölcsönösen használand Istennél." (1834. augusztus 31. KFÖM III. 663.) Végül Wesselé-
nyihez ennek pöre idején 1837. november 30-án ezt íija: „Isten oltalmazzon, ha emberek 
többé nem oltalmazhatnak." (KFÖM III. 803.) 

Az ifjak sorsáról írt passzusban újra megjelenik a „balsors-Isten" ellentét. Úgy lát-
szik, hogy ebből a görög filozófiából, Rousseau-ból és Kantból táplálkozó gondolkodóból 
nem hiányzott a válságos időkben az Istenhez való fordulás igénye: ez talán támpont a 
Hymnus himnuszos, zsoltáros jellegének megértéséhez is. Érthető ez főként, ha meg-
gondoljuk, hogy Kölcsey hazáját „mindig lángolva szerette" s ezért a haza veszedelme 
idején s Sors urához, a megengesztelhető Istenhez fordult: „Isten áldd meg a magyart. 
Szánd meg Isten a magyar t . . . " 

A Parainesisben foglalt az „istenség imádására" való felhívásban, az imádat elemei 
közül „a csodálat, tisztelet" lehet deisztikus mozzanat, „a hála" már inkább theisztikus 
jellegű. A könyörgést, segítségül hívást itt nem említi Kölcsey, viszont a Naplóban 
szól a Gondviselésről (KFÖM II. 374.) Ha hihetünk Obernyik Károly naplójának, ez 
utóbbi szerint Kölcsey helyeselte, hogy ő azt vélte, hogy „a világ egy örök anyagból 
ered, melyben csak a formák származnak és változnak tovább", hogy: „a világot mun-
káló erő az istenség, ez munkál és él minden egyes dologban." (Obernyik naplója 1838. 
április 9. Kölcsey Antónia Naplója. Magvető, 1982. 186.) Ez pantheisztikus jellegűnek 
látszik s mintha közel állna ahhoz, amit Kölcsey a Görög filozófiában Anaxagorast 
tárgyalva, kifejtett." (KFÖM I. 1008-1009.) Tegyük hozzá: megszorításokkal. 

Ügy tűnik, mintha Kölcseynél a tudás és az etikum s vele kapcsolatban az érzelmi 
világ kettőssége, ketté választása szerepelne, ami Kant és Rousseau közelségére utal. 

A sors- és az isten-fogalom elkülönítésére érdekes korabeli példa Teleki Józsefnek 
Gombos Az esküvés című drámájáról írott bírálata a Tudományos Gyűjtemény 1817. 
évi VI. számában olvasható (86-94): Teleki szerint ugyanis a tragédiában: , „ . . . a sze-
gény halandó egy vak, felsőbb, de nem egyenesen isteni - mert ez ellen kikelni vétek — 
végzésnek (sors, fátum) vagyon alája vetve, mellyel bátran szembeszáll ugyan, de annak 
vaskezei által elnyomatván és egybezáratván, az ő vitéz bátorságának, de nem vakmerő-
ségének adja jeleit." (Fenyő István is idézi: Az irodalom respublikájáért. 205.) 

(Hogy a „sorsfilozófia" miként jelenik majd meg újra a Zrínyi második énekében, 
arról dolgozatunk „kitekintés" című fejezetében szólunk majd.) 

Itt csak egy érdekes párhuzamra hívnánk fel a figyelmet a Hymnusszal kapcsolato-
san. 1822-ben az önkényuralmi fenyegetések idején Vörösmarty a Rákóczi Bercsényinél 
Lengyel Országban c. költeményét így fejezi be: 
R. (Rákóczi) 

E század elfogy, Haj vele 
fogy drága nemzetem. 

B. (Bercsényi) Isten! Magyarnak istene, 
tekints le, mentsed őt ! 
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A Hymnus történetfilozófiája 

A fentiekből és az „áldások", „büntetések" sorozatából következik, hogy a Hymnus 
történetfilozófiája etikai jellegű. Helytálló tehát az a Révai hangoztatta tétel, hogy a 
Hymnus „fájdalmas önbírálat". Kölcsey egész munkásságából következik, hogy itt az 
etikum a „polgárerény", tehát a „bűnök" valóban „politikai bűnök". Ez itt a legfőbb 
probléma, mert hát miért kellett „megbűnhődnie" e népnek „A múltat s jövendőt." 
Azt a múltat, amelynek - mint azt igazolni próbáltuk - a következményei a költő 
jelenére is kihatnak. Csak „történeti visszahelyezkedés" - mert van ilyen a Hymnusbzn 
a „redundáns" hetedik szakaszt kivéve - kívánta volna meg, hogy Kölcsey az ótesta-
mentumi próféták szellemében író zsoltáros ősök módjára az Úr büntetéseinek foga fel 
a nemzetet ért csapásokat? Talán mint Berzsenyi, az ősi családi és vitézi erények 
megromlását tekinti az elmúlt bajok s a jelen fenyegetettsége okozójának? írt ilyen 
szellemű költeményt is Kölcsey: az 1821 októberéből való Rákost. Ámde a tüzetes 
elemzés másra utal. Horváth János már megállapította, hogy a fordulópont: Mohács, 
Mátyás dicső korának említése után következik be a bűnökre és a szenvedésekre 
vonatkozó részlet. Szauder Józsefnek alighanem igaza van, amikor azt állítja, hogy 
a Jagellók korának „feudális anarchiájára" gondolhatott elsősorban a költő, s ezt 
általánosította a magyar történelem egészére. Hiszen a muhi pusztai vereség előtt II. 
Endre uralmát és IV. Béla uralkodásának kezdetét is a belső széthúzás jellemezte. De a 
már előbb is (A Rákóczi hajh, Bercsényi hajh.. . -ban) is Mohácsot emlegető költő a 
mohácsi vésznap háromszázados évfordulója előtt három évvel (az évfordulón figyel-
meztető hangú tanulmányt ír majd) mégis inkább a Mátyás utáni Magyarországra 
gondolhatott, mely valóban a társadalmi szétbomlás szörnyű tüneteit mutatta. 
A főurak hatalmi harcai a gyenge királyi uralom árnyékában, a köznemességnek Rákos 
mezején (éppen Rákoson!) tartott sokszor nem jogosulatlan, de az adott nehéz helyzet-
ben veszedelmes sérelmi politikája, a jobbágyságnak a véres Dózsa parasztháborúhoz 
vezető elnyomása, ennek nemzedékekre kiterjedő kegyetlen megtorlása (ismeretes, hogy 
miket mondott erről Kölcsey az örökös megváltás ügyében tartott beszédében): mindez 
egy belsőleg szétbomlasztott nemzetet szolgáltatott ki az oszmán hódítónak. A Mohács 
előtti korszak ilyen megítélése általános volt a reformkor haladó értelmiségének körében, 
de talán idézzünk egy példát, ezúttal Kölcsey közvetlen környezetéből. Obernyik Ká-
roly írja 1840. február 16-án naplójába: „Ma Engelt olvastam, Ulászló uralkodásáról. A 
magyar oligarchia győzelmet vőn a királyi mérsékelt hatalom felett. Oligarchia! Ez ellen 
harcolt Dózsa György és elbukott, — utóbb önmagát gyilkolá meg ama dölyfös ször-
nyeteg." (Kölcsey Antónia naplója. Magvető, 1982. 211.) Vagy még világosabban fogal-
mazódik ez meg Czuczor Gergely Mohácsról írt epigrammájában: 

Főúri gőg és visszavonás pártokra szakasztá 
A honnak kebelét gyáva királyok alatt. 

Tágult a fegyelem, gúny lett a harci fenyíték, 
Vélte magát úrnak feljogosítva kiki, 

Isteni ostorként ült úr jobbágya nyakára, 
S a pórnak kicsikart vére kiálta boszút. 

S megnehezült a világbírónak ítélete és lőn a 
Nemzeti nagy bűnnek nagy torolója Mohács. 

53 



Kölcsey Országgyűlési Naplójában is nagyon hasonló képet fest kora Magyarorszá-
gáról, még inkább a nagy csalódás után írt leveleiben. A felhozott vádak sokban emlé-
keztetnek azokra a vétkekre, amelyeket az ótestamentumi próféták vetnek népük sze-
mére: özvegyek, árvák kifosztása, a szolgáknak még szombatnapon is dolgoztatása, a 
szolgák felszabadításának elmulasztása a Deuteronomiumban megszabott hét év eltel-
tével, a vagyon halmozása, a ketté szakadás: társadalmi-politikai bűnök emlegetése. Ez 
is érthetővé teszi a párhuzamot az ótestamentumi zsidó néppel, mely az Országgyűlési 
Napló idézett szakaszában olvasható, s amelyet fentebb idéztünk. 

Valóban a Naplóban foglalt vádak mintha már ott éltek volná Kölcsey lelkében, 
amikor tíz évvel azelőtt megírta Hymnusát. Benne élhetett az e remény is amit a Napló 
idézett részének utolsó mondata így fogalmaz meg: „De a hatalmasnak béketűrése még 
el nem fogyott." Hymnusá ban ezért fordul a Kiengesztelhetőhöz, a Béketűrő Istenhez 
Zrínyi és bújdosó prédikátorok, zsoltáros ősök szavaival, aki — az utolsó szakasz szerint 
— meg is „szánhatja" a magyart, „kit vészek hányának", a sok megpróbáltatást el is 
tudja fogadni, mint a múlt bűneinek kiengesztelését, s a nemzet ezért jobb jövőt 
remélhet. Mert csak így értelmezhetjük e sorokat: „Megbűnhődte már e nép A múltat s 
jövendőt." Mert azt aligha bocsátotta meg Kölcsey, mikor úgy látszott, hogy újra 
elköveti a magyarság, vagy pontosabban annak vezetői, a nemesség régi vétkeit a nem-
zeti egység, a társadalmi vallási válaszfalakat lebontani akaró nemzetegyesítés ellen. Tanú-
ság erre a Zrínyi második éneke, melyről Bazsó Júlia elemzése {Miért szép, 254—255) 
helyesen állapította meg, hogy motívumaiban valóságos ellen-himnusz, de ekkor már 
áthúzta Kölcsey a megkérlelhető Isten nevét a kéziratban, hogy a közömbös és kérlelhe-
tetlen Sorssal mondassa ki a nemzet felett a Történelem ítéletét. 

A Hymnusban említett „nemzeti bűnök" értelmezése szempontjából a kulcsmondat: 
„S hányszor támadt tenfiad Szép hazám kebledre . . . " Ez a tétel a török győzelmek 
felsorolásának a képe után következik. A mohácsi vész előidézésében vétkes „oligar-
chiára" már előbb utaltunk. De a „haza keblére támadó fiak" emlegetése ezután törté-
nik. Mészöly Gedeon (I. m. 34.) szerint: ,Jíölcsey a Habsburgok alatti polgárhábo-
rúkra céloz, melyek II. Rákóczi Ferenc leverésével értek véget." Utána hivatkozik a 
Töredékekben foglalt vallásháborúk elítélésére. Másutt viszont azt írja (I. m. 38.) „A 
Hymnusnak ezek a sorai . . . „szabadság nem virul A holtnak véréből. . ." azon szabad-
ságharcok vértanúira céloz, mely harcokból az utolsó: Rákóczi Ferencé volt, az első 
pedig Bocskayé." Tehát a Habsburg uralmat a nemzeti függetlenség harcosai ellen támo-
gatókat bélyegezheti csak meg Kölcsey ítélete, gondoljunk arra, hogy a Rákóczi hajh, 
Bercsényi hajh... c. ódáját a Hymnus előtt írta! Kölcsey Zápolyának a mohácsi vész 
utáni magatartását elítélte (KFÖM I. 1236.), de az Országgyűlési Napló 1833. június 
23-i feljegyzése Bocskayt és Bethlent éppúgy pozitíven értékeli, mint az 1790. évi 
diétát. (KFÖM II. 597.) A 17. századi magyar felkelések nem pusztán vallási jellegűek 
voltak, hanem a Habsburg önkényuralmi törekvések elleni nemzeti, függetlenségi har-
cok is — Zrínyi, Wesselényi után pedig egyértelműen azok. S alighanem e küzdelmek 
vértanúi, s „nem a haza" ellen „támadók" voltak Kölcsey szemében azok is, akik az 
1790. évi diéta után küzdöttek az önkényuralom ellen, Kölcsey barátai közt voltak 
Kazinczy és Uza Pál, a Martinovics mozgalom jelentős szereplői is! Egy okkal több, 
hogy a hetedik szakaszban foglalt helyzetet Kölcsey korára is kiterjeszthetőnek tekint-
hessük. 
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1833 közepén, amikor még volt remény arra, hogy a reformokat megvalósítja az 
országgyűlés - ha a megyei nemesség kitart első fellángolása idején vállalt haladó állás-
pontja mellett - Kölcsey ezt íija Kende Zsigmondnak: „ . . . ne engedd, hogy odahaza 
hidegen vegyék az országgyűlés dolgát. . . Azután mit ér nekünk minden küzdésünk, ha 
hazulról erősen nem támogattatunk . . . " És a levél végén még egyszer a Hymnus szelle-
mében kapcsolja egybe a haza sorsát és az imát: „Imádkozzál érettem; mert szenvedek 
kimondhatatlanul, látván az iszonyú fekélyt, mely a szerencsétlen országot emészti s 
talán örökre elemészti." (1833. július 16. KFÖM III. 575.) 

A Hymnus mint Kölcsey romantikájának kiteljesedése és a költemény korabeli hatása 

A Hymnus formailag is fordulatot jelent Kölcsey költészetében. A versforma szem-
pontjából is kiteljesedés és előrelépés. Harmadfeles és hármas trocheusok, nyolc sorból 
álló strófaszerkezet, gazdag és teljes keresztrímekkel. De ugyanakkor ütemesen is ritmi-
zálható: hetes és hatos sorok váltakoznak benne 4 + 3 majd 3+3 szó tagszámmal. 
Mint a magyar népdalban, akár - amint kimutatták — a kanásztáncban. Egyesíti a 
kétféle verselési módot, ezáltal is össznemzeti érvényű költemény, amire a Rákóczi 
nóta híres tép-nép ríme is utal. Nyelvi anyagáról már az előző fejezetben szólottunk, de 
hozzá kell tenni, hogy ebben a nyelvi „történeti visszahelyezkedés"-ben is van népi 
jelleg, ha meggondoljuk, hogy abban a korban a „népi" és a „régi" azonost, vagy 
legalábbis közelit jelentett. 

Másfelől viszont a hatásos és nyelvileg merész inverzió az első szakasz ötödik sorá-
ban már a romantikus nyelvhasználat szabadságát jelenti. Szegedy-Maszák Mihály joggal 
állapítja itt meg az „újító törekvést": „a tárgyi mellékmondat (Balsors akit régen tép) 
nem a hozzá legközelebb eső főnévre („ellenséggel") vonatkozik, hanem egy tőle sokkal 
távolabb eső szóra. A mondattani kidolgozottság ilyen fokát a klasszicizmus nem en-
gedte meg." (A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről. 51.) Mindez arra mutat, 
hogy Kölcsey — a Rákóczi hajh . . . után — a Hymnusban valósította meg a maga 
sajátos romantikáját. (Más témakörben az ezt közvetlenül megelőző Csolnakon-ban.) 
Dlyés Gyula szavai szerint e műben találta meg „a romantikus versszerkesztési módot", 
melyet „felül is múl" a hetedik szakasz „ijesztő csend"-jével, s ezáltal még sikerülteb-
ben érvényesíti a romantika nagy hozadékát, mint európai kortársai. Tegyük hozzá, a 
szemléletes történelmi képek hatásos felvillantásával is. Milyen megdöbbentő kép: amint 
„oszmán vad népe" „vert hadunk csonthalmain" zeng diadalmi éneket! Vagy a „bar-
langjában" megbúvó „üldözötté", aki „bércre hág", majd „völgybe száll", s mindenütt 
„vérözönt", „lángtengert" pillant meg! Megtaláljuk a műben a romantikus költészet 
hatásos eszközeit: a párhuzamot, majd az ellentétezést: az előbbire példa: a „Tokaj 
szőlővesszein termett nektár" és a „Kunság mezején ért kalász", az antithesisre: „Bérc-
re hág és völgybe száll", „vár" és ,kőhalom", továbbá egyfelől:,kedv s öröm" másfelől: 
, » h a l á l h ö r g é s siralom". A vers zeneiségét fokozza az alliterációk gyakorisága: értünk ért 
kalászt . . . , Ms hadát Bécsnek Mszke vára. . ., vad népe . . . vert hadunk . . . , //ónját a 
/zazában, Kínzó rabság könnye . . . , hatást fokozó szóismétlés: Magzatod miatt Magzatod 
hamvvedre . . . A költemény zenei lendületét nemcsak a fent említett verstani kettősség 
okozza, hanem valami „belső ritmus" is, amely olyan zengővé teszi a Hymnust, mint 
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Kölcseynek egyik előző verse sem volt, a Rákóczi hajh . . ,-t is beleértve. Még az is lehet, 
hogy a „Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt" sorokban foglalt — ha szó szerint 
vesszük — tartalmi képtelenség is tudatos, a nemzeti vétkek már megtörtént levezeklésének 
a fokozása túlzásával való megerősítése (Döbrenteihez intézett és idézett levele szerint 
Kölcsey elismeri, hogy nyelve „hyperbolákkal" teljes.) 

A Hymnus strófaszerkesztése ugyanakkor nagyon is kiszámított: teljesen szimmetri-
kus. Az első szakasz könyörgés, a következő kettő az áldásokról, az azutáni kettő a 
csapásokról, megint kettő a csapások múltbeli és jelenbeli következményeiről szól, az 
utolsó szakasz megismétli az elsőt, Illyés Gyula szavai szerint: „behunyt szemű fohász-
ban". Strófaképlete ez lenne: 1 + 2 + 2 + 2+1. Lukácsy Sándor szerint (A Hymnus és a 
Szózat. Literatura 1981. 3 -4 . sz. 397-404.) felépítése Vörösmarty Szózatára is hatott, 
melynek „szerkezete . . . a Hymnus felépítésére emlékeztet, a befejezés Vörösmartynál 
is a kezdősorok variációs megismétlése, s a két verspillér ezúttal is történeti elmélkedést 
fog össze". Nagyon valószínű Lukácsynak az a feltevése is, hogy a Szózatban a kulcsszó: 
rendületlenül", mely a vers első kéziratából hiányzik, s melyet a vers genezise szerint való-
színűleg nehezen talált meg a költő, Kölcsey Vanitatum vanitas-ának ebből a sorából 
kapta ihletét: „Légy mint szikla rendületlen . . . , " Az sem véletlen, hogy mind a két köl-
tőnk a múlt szenvedései jogán remél jobb jövőt a nemzet számára. 

A Hymnusró\ Kölcsey nem szól leveleiben, pedig sok versének keletkezését elmondja 
bennük barátainak. Mikor 1826 júniusában Szemerével együtt tárgyaltak az aurorások-
kal az Élet és Literatura megindításáról - mint majd erről a következő fejezetben szót 
ejtünk - Szemere felolvasta Kölcsey néhány versét, a Hymnust nem. Csak miután 1828 
őszén az 1829. évre datált Aurorában megjelent, akkor talált visszhangra. Toldy Ferenc 
az 1829. évi Auroráról szólva a Tudományos Gyűjteményben (1828. XI. k. 105-106) 
vadsz, hervadsz . . .) és a Forrásnál (Ültem én . ..) „egyszerű minden érzés-, idea- és szó 
dagályától" mentes, a „könnyűségét.. . a nemességgel" összekötő „dal"-szerűségét, ezt 
írja: „Ezeket s azt a hathatós égig felzengő hymnust (1.67) kellemesen váltja fel a 
„Borkirály" vidám zenéje. Mely hangok ezek (az istenhez):" Utána közli a Hymnus 
4 - 7 versszakát, ritkított szedéssel kiemelve a következő sorokat: „S hányszor támadt 
tenfiad Szép hazám kebledre, S lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre," továbbá: 
„Bércre hág és völgybe száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál s lángtenger fe-
lette." végül: „S ah, szabadság nem virul A holtnak véréből." 

Hogy a Hymnus nemzeti himnuszunkká lett, az nyilvánvalóan Erkel Ferenc megze-
nésítésének köszönhető. A negyvenes években egyre erősebben jelentkezett az az igény, 
hogy megszülessék - Toldy Ferenc szavai szerint - egy „bármely ünnepélyes alkalom-
mal énekelhető nemzeti dal". Már azért is, mert a hivatalos monarchiai ének a Gotter-
halte volt. Bártfay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot írt ki előbb 1843-ban 
a Szózat, majd a következő évben a Hymnus megzenésítésére. Az előbbire a pályázatot 
Egressy Béni, az utóbbira Erkel Ferenc nyerte el. 1844-ben, a Hymnus megzenésíté-
sének évében a Kisfaludy Társaság Vörösmartyt is felkérte egy, ezúttal királyhimnusz 
megírására. Vörösmarty Hymnusa azonban inkább burkoltan kioktatja, mint dicsőíti a 
királyt, ezt is megzenésítették, de nem lett népszerűvé. A reformkorban a Szózatot 
gyakrabban énekelték, mint a Hymnust: а felfelé ívelő kor hangulatának Vörösmarty-
nak a nemzeti öntudatot ébresztő dala jobban megfelelt, mint Kölcsey költeményének 
„fájdalmas önbírálata" és könyörgése, és Erkelnek — Szabolcsi Bence megállapítása 
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szerint „egyetlen hullámzó, széles ívelésével inkább nyugati koráidallamokra emlékez-
tető" zenéje. Később együtt szerepelt a Hymnus és a Szózat éneklése, majd a Hymnus 
vált nemzeti himnuszunkká, ezt nem törvényhatározat, hanem nemzeti szokásjog szentesí-
tette. (Lukácsy Sándor: I. h. Legény Dezső: Erkel Ferenc müvei és korabeli történetük. 
1975. 51-54. és Vörösmarty ÖM2.3.k) . 

A Hymnus szövegével és dallamával együtt jellegzetesen kelet-európai jelenség: nem 
királyhimnusz, nem harci dal. Ha rokonait keressük, hangütése szerint talán a lengyel 
Felinski — eredetileg a királyt dicsőítő, de 1860 táján, a cári elnyomás idején, változott 
szöveggel szabadságdallá lett - „Isten, ki Lengyelhont. . . " kezdetű énekét említhetjük, 
vagy az újgörög Dionizosz Szolomosz, később hivatalos nemzeti himnusszá vált sza-
badságódáját (Szörényi László: I. h. 13—14. - Kiss Csaba: Hol az én hazám? Életünk, 
1984. 9. sz. 975-976.) 

A Vanitatum vanitas 

A Vanitatum Vanitast 1823 februárjában, tehát a Hymnust közvetlenül követő idő-
ben kezdte írni, és - mint azt Szemerének 1823 áprilisában írta, még ebben a hónap-
ban is dolgozott rajta. Keletkezéséről, miután jelezte, hogy keserves időket töltött, 
„sötét képei" foglalták le, s volt egész év, hogy udvaráról sem ment ki, a következőket 
írja önéletrajzi levelében Szemerének: „Ezen epochában jöttél egyszer Csekébe, s láttad 
dalaim elsőit, s láttad a Vanitatum elejét; mi a sokat vesztett kebelből azután származ-
hatott, minekutána veszteségeit az emberi élet nevetséges parányiságához és múlandó-
ságához mérve, nyugalmas megvetéssel tekinthette." (KFÖM III. 513.) 

Az írói világ a műről 1826-ban szerzett tudomást, amikor az aurorások Szemeré-
nél az Élet és Literatura megindulásáról tárgyaltak. A hatásról Toldy így számol be az 
akkor Pozsonyban tartózkodó Bajzának: ez év június 11-i levelében: „Szemere Köl-
eseinek két új dalát, egy románcát és egy regéjét olvasta, mink egészen magunkon kívül 
voltunk. Azon kívül egy énekét erre: Vanitas vanitatum, Kölesei bús lelkének leghatóbb 
panasza. Nem képzelheted ezen darabok szépségét! én csak lesütöttem szemeimet, hogy 
az indulat Kölesei ölébe ne ragadjon, Szemere és Vörösmarty lángoló arcokkal s me-
redő szemekkel hallgatták. Boldog isten! Mennyire ment az az ember! Szörnyű. Mily 
lélek s milly nyelv! Ezen darabok azoknál, melyeket ismerünk, mindnyájoknál szebbek. 
De Köleseinek még egyebei is vannak, mert mind el nem olvasta Szemere." Jóval utána 
megküldi a Vanitas kéziratát Bajzának, aki így ítéli meg: „A Vanitast rég ismerem Szemere 
Miklós által. Szeretnék belőle néhány strophákat kihagyni, úgymint a 3.5. és 6-ikat s a 
4-diknek végső során változtatni, s akkor a darab remek lenne. Ezek a strophák az 
embert kikapják azon lelket intő komolyságból mely a dalnak többi során elöntve van." 
Utána idéz egy latin éneket, melyre nagyapja tanította, s melyik szintén a világ hiába-
valóságáról és múlandóságáról szól (Oltványi Ambrus kimutatta, hogy ez a Cantus Catho-
lici-ből való. Bajza-Toldy Levelezés. 316. 405. 633.) Bajza fenti 1827. április 20-án 
keltezett levelére négy nap múlva válaszol, és Kölcsey versét illetőleg a következőket 
íija: „Ami a Vanitas-ról hozott ítéletedet illeti, az ugyan balabb nem lehet. Te lelket 
intő komolyságot keressz tónusában: azt pedig ki hihetné, hogy, akit őrület nem bánt, 
komolysággal prédikálná ezeket. Ez egy elsötétült, elkomorult (verdüstert, nem ernst) 
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léleknek humora! mely minden nagyot lelök polcáról mert a világgal már számot ve-
tett s tőle semmit sem vár; s azt most könnyen teheti, épen mert tőle semmit nem 
vár. Én Ernstet sehol sem látok, s ha van valahol, ott lesz a hiba. Furcsa philosophia 
volna valóban, mely így hangzik: » Minden épül hitványságon azért semmi sem nem rossz 
sem nem jó.« Ez a halál philosophiája, s nem életphilosophia, azért nem lehet Ernst, 
hanem humornak kitörése. S ezt te, mondottaid szerint, philosophikus-didaktikus ének-
nek nézhetd? — De tudom én mi nem tetszik neked a kárhoztatott szakokban: nyúl, 
patkány, darázs, kakas, bohóság (nagyon kemény úgy e a maga helyén? ) koponyátok, 
stb. nemtelen kitételek? Barátom, a morális és aesthetikai nemtelen nem egy; s én 
egyetlenegy szót vagy ideát sem tudok, mely aesthetikai mivben helyén s Charakteristi-
k a jelentéssel nemtelen lehessen. Erre te fejed fogod csóválni, s csóválják a franciák 
még ma is, és előttök azért Shakespeare egy »vad bárdolatlan genie«, s nem egyébb, 
mert azaz ideájok van az aesthetikai nemes-ről mely neked. S míg te ezt fogod vallani, 
lehetetlen hogy Shakespeare minduntalan és igen sokszor Gőthe is, magok ellen fel ne 
lázítsanak. De lesz idő, amikor mind Shakespeart bámulni, mind Gőthét védeni, mind 
Köleseit szeretni fogod, s pedig csak így. Olvastad Werthert? a taknyos orrú gyermek 
gyomorkavargást okoza neked is, mint bármely franciás dámának?" (I.m. 406-407.) 

Toldy válaszában két mozzanat nagyon jelentős. Először is, hogy Kölcsey versét 
olyan értelemben nem veszi komolyan, mintha ez a szerző filozófiai nézeteinek kimon-
dása lenne, hanem esztétikailag tekinti, azaz mint a lelkiállapot megnyilatkozását. Ezt 
jelenti a „humor" szó is, mely a kor használatában egy ambivalens magatartást és en-
nek megfelelő tónust jelent. Szauder is idézi Kölcsey élőbeszédének azt a mondatát, 
mely így hangzik: „fájdalom! engem a humor gyakorta megszáll, s így lőn, hogy írása-
imban állandó princípiumokat nem követhefék . . . " (KFÖM I. 443.) A humor miben-
létét azután Kölcsey részletesen elemzi A komikumról írt esztétikai írásában. Itt Jean 
Paulra hivatkozva ír a szeszélyről és a humorról, mindkettő ellentmondásos lelkiállapot 
megnyilatkozása. A szeszély szelídebb, értelmesebb megnyilatkozása ennek az ambi-
valens állapotnak, a humor viszont „mind a naivon, mind az érzelgősen felülemelkedik. 
Itt a tréfával összeolvadt szentimentalizmus a neheztelés igen eleven színével van felül-
öntve, ha lehetne mondani, bizonyos embergyűlöléshez hasonlítható érzelem, mely ak-
kor származik, midőn az erkölcsiség legtisztább fényében képzelt emberiséget teszik a 
nevetséges világításban beállított emberi romlottság mértékévé, azaz, a természeti leg-
nagyobb alacsonyságot a legmagasabb ideálhoz hasonlítjuk, mely által az még egyszer 
oly mélyen látszik lesüllyedni... ez a tragikummal vegyes komikai pátosz a maga 
behatására nézve a legtisztább tragikai pátosznak semmit sem enged. „Példának Lear 
királynak a szegény Tómmal való jelenetét hozza fel (KFÖM I. 611.) Toldy nyilván 
ilyen értelemben tekintette a Vanitatum vanitast , . h u m o r o s n a k " , ő is Shakespeare-re 
(Goethére) hivatkozik. 

A másik jelentős kijelentése az, hogy Bajzával szemben védelmébe veszi Kölcseynek 
azokat a szakaszait, amelyeket barátja szeretne a szerzővel kihagyatni, a benne foglalt 
durvának, nyersnek, a klasszicista ízlésnek, a „fentebb stílnek" meg nem felelő nem 
eléggé ,Liemes" kitételek miatt, Shakespeare-re, Goethére hivatkozik pozitív, a franci-
ákra negatív értelemben. Valóban ez időben Victor Hugo még „nem rakott vörös sap-
kát a vén szótár-kötetekre", még nem hirdette meg a szavak „egyenlőség" forradalmát, 
ami megfelelt a romantika ízlésbeli forradalmának. Toldyt tehát a Vanitatum vanitasbzn 
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egyfelől egy bonyolult érzésállapot kifejezésének, másfelől a szóhasználatnak a merész-
sége kapta meg, s hihetőleg azokat is, akik egy évvel azelőtt lelkesülten hallották e ver-
set Szemere felolvasásában, így Vörösmartyt is. 

Ennek a „humornak" nevezett ambivalens lelkiállapotnak, mely a „sokat vesztett 
kebel"-nek azt az érzéseit keltette, melyben saját keserű sorsát, „az emberi élet nevet-
séges parányiságához és múlandóságához mérte" valóban megfelel a Vanitatum vanitas. 
Ez a költemény valóban olyan értelemben , h u m o r o s " , amilyen értelemben ezt Toldy és 
Kölcsey értették, azaz ellentmondásosan tragikus. 

Ám ennek a kettősségnek előzményei vannak Kölcsey írásaiban. 1814-ben, amikor 
lehetőség nyílt volna arra, hogy megnősüljön, és erre Kazinczy biztatta is, ezeket írja 
mesterének: „Boldog az, kinek sok kötelékei vágynák az életben, kinek sok kicsinység 
azok által fontos leszen, s sok ami a stoanak vagy a religiónak bölcsei hiábavalóságnak 
kiabálnak, ő előttök a legmagához vonzóbb alakban jelenik meg . . . Nekem nincsenek 
kötelékeim, s ez az epikureusi cinizmus vagy cinizmusi epikureizmus, mely kényt és 
fájdalmat, a jelenlétet és jövendőt csodálatos egybeolvadással tartja előttem, elvette még 
könnyeimet is, az öröm és szenvedés könnyeit egyaránt." (Kazinczyhoz 1814. május 
31-én KFÖM III. 145.) S ugyanannak az évnek augusztusában megírja az Elfoj-
tódást... 

Ehhez a levélhez kapcsolódik az a mélyreható elemzés, melyet Szauder Józsefnek a 
Vanitatum Vanitasról írt tanulmányában olvashatunk (Az Estve és az Álom 436—437.). 
Szauder utalva arra, hogy 1823-ban Kölcsey újra kezdi a Görög filozófiától szóló érte-
kezését, s ezt ki is szeretné adni, megemlíti, hogy ekkor Kölcsey még egyszer szembenéz 
a régebbi, a tízes évek elején vallott nézeteivel, D'Holbach Természet rendszerével, 
annak inkább szkepticizmusra intő tételeivel, valamint a görög cinikusokról az exceptu-
mokban vallóit nézetével; hogy ti. „ez védi az embert az öncsalástól:" Ha ilyen szem-
pontból nézzük a Cynica philosophiát, így az még az olyan ember előtt is, ki illy 
kemény philosophiától irtózik, nem fog hibásnak találtatni. . . Az ő philosophiájokban 
mint azt elő adtuk, nincs semmi rosz, ha ők ezt szorosan követvén néha hibáztak. . . 
irtóznunk kell-e nekünk kényes emberkéknek az ő durvaságuktól?" Szauder hozzáteszi 
Lipsiusra hivatkozva: „a sztoikusok legyőzik az emberi természetet, a cinikusok fölül-
múlják . . . " (Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai. 1968.153—154.) 

Hogy az epikureizmusról mit gondolt Kölcsey, arról olvashatunk Kazinczyhoz 1812 
jaunárjában írt, már idézett levelében; melyben Zenon szektáját elutasítja: „De az epi-
kureusi morál, melynek igaz ismeretére Bayle tanított, ott hol a fájdalomról tanít, fér-
fiasan vigasztaló." S az utána idézett Matthisson-versből világos, hogy Kölcsey itt az 
„ataraxiá"-ra gondolhatott (KFÖM III. 58.) Hasonlóan ír a Parainesisben később: „A 
Stoa bölcsei és Epikur iskolája két egymással ellenkező véleményt állítanak fel: amazok 
minden polgárnak a közdolgokkal foglalatosságot kötelességévé tévén, ez az elvonulást a 
magányos kénynek élést tanítván." Utána hozzáteszi, hogy Epikurosz felfogása „a des-
potai üldözést megunt emberhez" illik, „ki messze rejtekben keres a vgspálca elől mene-
külést". 

A fentebbi, 1814-ből való levél nemcsak a stoa, hanem a „religiónak bölcsei" által 
„hiábavalóságnak" ítélt dolgokat is említi. Valóban a Vanitatum vanitas kemény fel-
ütése a Bibliára, mint a korban általánosan ismert és tekintélyként tisztelt könyvre 
hivatkozik, ezzel is nyomatékot adván a versben elmondandóknak: 
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Itt az írás, forgassátok 
Érett ésszel, józanon, 
S benne feltalálhatjátok 
Mit tanít bölcs Salamon: 

A bibliai Prédikátor (Khohelet) könyvére hivatkozik, melyet az első sorai után 
Salamon királynak tulajdonítottak, de amely a hellenisztikus korban keletkezett, ak-
kor, amikor a héber szellemiségbe behatolt a görög epikureizmus, sztoicizmus és ciniz-
mus. Forgassuk hát a könyvet és megdöbbentő dolgokat olvashatunk benne, főleg az 
első fejezetekben: „A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. 
Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor, felette nagy hiábavalóság! Minden 
hiábavalóság!" (Károli fordítás 1. 1-2 . ) Utána elmondja, hogy mekkora vagyont szer: 

zett, miket épített és alkotott, milyen bölcsességet szerzett, s mindezt hiábavalónak hir-
deti, még a hírnevet is, amit maga után hagy. A 3. fejezet a nyugtalanító kérdések soro-
zata: ,Micsoda haszna van a munkásnak, miben ő munkálkodik? " (3,9.) Dicséri „bol-
dogabbnak azt, aki még nem lett, aki még nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap 
alatt történik". (4, 3.) S a ciklikus történetszemlélet: „Ami volt, ugyanaz, ami ezután is 
lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt." 
(1, 9.) „Ami most történik régen megvan, és ami következik immár megvolt, és az 
Isten visszahozza, ami elmúlt." (3, 15.) Érthető tehát, hogy a cinikus-szkeptikus görög 
filozófusokat rokonszenvvel néző Kölcsey miért fordul éppen a „bölcs Salamonhoz. 
Szellemi-hangulati rokonságból, nem költői tárgyiasítás szándékából. 

Mind az „epikureusi-cinizmus", mind a Khohelet bölcsessége nagyon talált a „sokat 
vesztett kebel" hangulatához. Idézzük ismét Szauder tanulmányát: „A ,sokat vesztett 
kebel' nem vádolja külön sem a magán-, sem a közéletet, sem a költészetet, sem a világ-
nézetet, általánosság marad. E ,sok' veszteségbe éppúgy beleérthető magára maradás, 
a szűk életkörből kitörni nem tudás, mint a politikum, mint a filozófiai kétely vagy az 
eszmények és valóság veszedelmes, mert vagy az egyik, vagy a másik pusztulásával járó 
konfrontálása." (I. m. 443.) 

De valóban egyértelműen elfogadta-e Kölcsey ezt a szkeptikus-cinikus életfilozófiát, 
amikor a Vanitatum vanitast írta? A Görög filozófia 1823-ban átdolgozott változatában 
nem egészen így nyilatkozik: „Kettőt lehet észrevenni: egyet, hogy a kételkedésnek a 
filozófiába elkerülhetetlenül kellett becsúsznia; másat, hogy a kételkedés becsúszásával 
a filozófia a maga méltóságát elvesztette . . . Amely princípium az ismeretet kétségbe 
hozta, ugyanazon a cselekedetek mineműségét is öszvezavarta; s jó és rossz, rút és szép, 
boldogság és boldogtalanság feledvén támadván pör, ebből veszedelmes indifferren-
tizmus fejlett ki." (KFÖM I. 1000-1001.) Az ugyancsak 1823-ban átdolgozott vallás-
történeti Töredékben pedig ezt olvassuk: „Azt akarom mondani, hogy én azt, aki túl-
tette magát a jó és rossz különbözésének érzésén, nem mondanám felvilágosodottnak: 
mert a főnek és szívnek felvilágosodása nem egyéb, hanem az emberi értelemnek s az 
emberi érzéseknek a lehetséges pontig való kimívelésök." (KFÖM I. 1044-1045.) Azaz, 
Kölcsey bármennyire is tele van kételyekkel, az etikai és az esztétikai ítéletet egyáltalán 
nem veti el. 

Márpedig a Vanitatum vanitas minden értéket: természetit és történelmit egyaránt 
tagad. A történelem nagy tényeire, a tudományra és.a művészetre, az emberi érzel-
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mekre, halhatatlanság vágyára à válasz a teljes negáció, méghozzá legalábbis szó szerint 
egyértelműen az. „Bölcs az, ki mindent megvet Sorssal, virtussal nagysággal Tudo-
mányt, hírt s életet." Ugyanakkor, amikor a Himnuszt írta, s prózai műveiben sem 
helyesli az etikai indifferrentizmust. 

Toldynak valószínűleg igaza van, amikor azt állítja, hogy a Vanitatumot nem „filo-
zófiai-etikai", hanem „esztétikai" szempontból kell megítélni, azaz mint egy ambivalens 
lelkiállapot művészileg sikerült kifejezését. A Toldy és Kölcsey által meghatározott 
„humor"-nak a költeményét, annak a „humornak", amely „a maga behatásával a leg-
tisztább tragikai pátosznak semmit sem enged". Nem őszinte vers? Az, de esztétikai 
értelemben: egy keserű lelkiállapotnak adekvát művészi lenyomata. Talán ahhoz hason-
líthatnánk, amiről Arany János írt a Bolond Istók második énekének elején. 

A Vanitatum vanitas valóban az „epikureusi-cinizmus" teljes művészi kibontakozta-
tása, de amikor azt „ad absurdum" viszi, egyúttal meg is haladja. Kölcsey „sokat vesz-
tett" keble keserűségét énekeli ki ezzel a szkeptikus-cinikus felfogás „ad absurdum" 
vitelével. Az eszményeket kegyetlenül elutasító, de nagyon is eszményien gondolkodó 
és érző ember fájdalma hathatta úgy meg Toldyt, Szemerét és Vörösmartyt, hogy azo-
kat a verseket „lángoló arcokkal és meredő szemekkel" hallgatták, Toldy már közölt 
híradása szerint. Ök ismerték Kölcseyt. Szemeréről ezt nem kell bizonygatni, Toldy 
pedig találó és lelkes jellemzést ír róla az említett levelében (Bajza—Toldy Levelezés 
314-315.) 

Ez a „kiéneklés", az eddigi negatív töltésű filozófiai álláspont jelentkezik abban is, 
hogy Kölcsey versében a klasszicista ízlésnek nem eléggé „nemes", Bajza által is kárhoz-
tatott kifejezéseket használt, s ezáltal is e mű Kölcsey sajátos romantikájának egyik 
első darabja. A mindent hiábavalónak ítélő tagadás vigaszául ajánlott „ataraxia" meg-
fogalmazásában is új, keményebb magatartás érezhető ki, itt mintha jelentkezne már 
nem a világtól elvonuló, hanem abban tevékeny harcos, a ,)iteratori és polgári" bajok-
kal heroikusan szemben álló, inkább a stoa, mint Epikur bölcsességét valló ember: (1. az 
előbb idézett Szemeréhez 1823. ápr. 6-i levelet.) 

Légy mint szikla rendületlen 
Tompa nyugodt, érezetlen 
S kedv emel vagy bú temet 
Szépnek, rútnak hunyj szemet. 

A Vanitatum vanitas a maga heroikus tagadásával egyúttal meghaladása, „felül-
múlása" a sors-filozófiának is. Kölcsey a Himnuszban a fohásszal, a Vanitatumban a 
kemény, „rendületlen", magatartással száll szembe a sorrsal és győzi le - legalábbis egy 
időre — a balsorsot. Későbbi literátori (az Élet és Literaturában) és közéleti pályája 
igazolja ezt az időleges győzelmet. 

Ami a költemény nyelvi anyagát illeti, Szauder találóan emeli ki, hogy a „történelmi 
strófacsoportozat"-ba helyezett szavak hangalakjuk szerint a kifejezések a „legkeményebb 
veretűek . . . " s „Ezzel szemben az ezután következő versszakok — mert az élet, a halál 
és halhatatlanság fogalmaival szemben a szarkazmusnak alig lehet helye — elégikusabbá 
lágyulnak." Úgyszintén mindaz, amit az ellentétes értelmű szavak bravúros használatára 
véve megállapít. (I. m. 449-450.) Ami azonban a versszakok elrendezését illeti, ebben 
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inkább a szimmetrikusságot vélem felfedezni, mint az aranymetszést. Nem tudnám a 
második versszakot a hetedikhez és a nyolcadikhoz kapcsolni. Ez a második szakasz 
ugyanis előrebocsátja, hogy miről lesz szó: az egész természet és az egész történelem 
hiábavalóságáról, melyet azután a harmadiktól a nyolcadikig bizonygat: 

Földünk egy kis hangyafészek, 
Egy perc hozta tünemény; 
A villám és dörgő vészek 
Csak méhdolgás s bolygó fény; 

A történet repülése 
Csak egy sóhajtás lengése; 
Pára minden pompa s ék: 
Egy ezred egy buborék. 

Strófabeosztása tehát így alakulna E II. szakasz: tézis. III—VIII. szakasz: bizonyítás, 
mégpedig III—IV. a nagy történelmi tettek, V. VI., a tudomány és a művészet, 
VII—VIII. az emberi élet, érzések, halál és halhatatlanság hiábavalóságával, IX. X. konk-
lúzió: a világmegvetés és a heroikus ataraxia. Képletben 2 + [2+2 + 2] + 2. Azaz ha-
sonló a Hymnus strófaképletéhez. Verselése négy és negyedfeles trocheuszok váltako-
zása, majd két négyes + két negyedfeles trocheus a nyolcszótagos strófákon belül, a 
következő rímelhelyezéssel: ababccdd, tehát az ún. kisebb Himfy strófához,hasonlít. 
Azonban ütemesen is ritmizálható : 4 + 4 4 + 3 4 + 4 4 + 3 4 + 4 3 + 3 .Eza kettősség a met-
rumos és a hangsúlyos versmérték együtt jelentkezése is rokonítja a Hymnusszú. Ez is 
a romantikához való elérkezést jelenti. 

Érdekes világirodalmi párhuzam a keserűség „kiéneklésére" Lamartine Méditations 
című kötetének (1820) A kétségbeesés (Le Désespoir) című darabja (VII.). Ehhez az 
egész világmindenséget vádoló költeményhez utóbb ezt a kommentárt fűzte írója: 
„Vannak órák, amikor a fiatal ós érzékeny emberben a fájdalom érzése olyan erős, 
hogy megfojtja az értelmet. Meg kell neki bocsátani tehát a kiáltozást és csaknem az 
átkozódást a sors ellen . . . Azután (ti. a vers megírását követőleg) úgy tűnt nekem, 
hogy bosszút álltam a sorson egy tőrdöféssel." (Il y a des heures où la sensation de la 
douleur est si forte dans l'homme jeune et sensible, qu'elle étouffe la raison. Il faut lui 
permettre alors le cri et presque l'imprécation contre la destinée! . . . Alors, il me 
semble que je m'étais vengé du destin par un coup de poignard.") 

A keserűség „kiéneklése" Kölcseynél a Vanitatum vanitas megírásával még nem vált 
tökéletessé. A görög ataraxiát hirdeti életmegoldásként az 1824-ben írt Vigasztalás is. 
Ebben azonban már nincs szó a költő által is vallott értékek megtagadásáról. Az, hogy 
felveti benne a lehetőséget, hogy „a szabadságért folyt vér Átok leend, s a pályabér 
Vagy járom vagy halál", inkább fájdalmas megállapítás, mint minden emberi küzdelem 
értelmetlen voltának kinyilatkoztatása. 
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összefoglalás. Kitekintés 

Kölcsey sorsfilozófiájának összefoglalása és egyúttal művészi meghaladása ez a két 
nagy vers. Az egyén lebírhatja a sorsot a totális tagadással, annak „felülmúlásával" magára 
erőltetvén a világmegvetés hősi dacát, de a közösségi ember, a hazafi nem teheti ezt 
meg, ha a sors a nemzet sorsa. A múlt és a jelen tragikus megítélése után, ha a nem-
zetről van szó, ha más út nincs, a sorsnál is magasabb létezőhöz kell fordulni. Ha nem 
megy másképp, könyörgéssel, bizonygatásával annak, hogy már eleget szenvedett ez a 
nép: Kölcseynek meg kellett írnia a Hymnust. 

Ámde az idézett, 1823. április 6-án Szemeréhez intézett levél szerint, amelyben Köl-
csey arról ír, hogy „mindennemű környülmények közt polgári és literatori bajokban 
nyugodt lélekkel" fogja ezután a pályát futni, ez is olvasható. „Szeretem, hogy eddig 
fel nem léptem egészen, s tartós megmaradással; mert az ifjúnak forrnia kellett. Az 
ifjúság.. . elszállott, s a férfiú ezer dolgokat fog tehetni és kiállhatni, amikor az ifjú 
nem bír elég erővel." Ennek a .kiforrásnak", művészi kibontakozásnak is nagyszerű 
állomását jelzi a Hymnus és a Vanitatum vanitas. 

Az ifjúkori szkepticizmus meghaladásának első jele már megjelenik a Szemere 
Györgyhöz 1815. szeptember 1-én, már idézett levelében: „Az érzékenység, a specu-
latio, s a történetek nyugodt keresése egyformán elrontanak bennünket. Csinálni kel-
lene, csinálni ifjú barátocskám! . . . A cselekedetekben, a publicumban való forgás for-
málnak hasznos ember t . . . " (KFÖM III. 206.) Ezt a válságait megoldó tett-filozófiát 
fejti ki majd teljes világossággal a Celesztinában és a Parainesisben. önéletrajzi levelében 
korai életszakaszáról így nyilatkozik: „Akkor nem vala még elég önismerésem, hogy a 
közdolgokba avatkozás által derítsem lelkemet." (KFÖM III. 510.) Az irodalompolitikai 
küzdelmekben már ekkor is részt vállalt az 1814-es AntimondolatXal és az 1817. évi 
„kritikázással", így akart „korára hatni" - későbbi nyilatkozata, a Berzsenyi emlék-
beszéd szerint — ez utóbbi esetben „nem is mindig kívánatos" módon. 1823 után 
ugyan még hadakozik az iliászi pörben és a Berzsenyi antirecenziójára írt válaszával, de a 
személyére vonatkozó „kritikázás" helyett a nagyobb feladat foglalja el: a legfontosabb 
esztétikai kérdések tisztázása az Élet és Literatura lapjain, majd még inkább a közéleti 
szereplés. Változatlanul fontosnak tartja ugyan a szigorú kritikát (Kritika 1831), de 
helyteleníti — leveleiben és a Naplóban is — Bajzáék poréit, s az irodalmi csatározástól 
annyira elhatárolja magát, hogy a harmincas években Lessing polémiáit és Goethe, vala-
mint Schiller xéniáit is elítéli (KFÖM III. 444. 625.) A tett már a nagyobb cél elérése a 
számára: az ország polgári átalakulásáé. A tett-filozófia saját tevékenységében való meg-
valósítása a történelmi körforgás elméletét is módosítja felfogásában. Az 1833-ban a 
Muzárionban közölt Történetnyomozásban összehasonlítja a vad állapotban élő és a 
kulturált népek életét. Egyfelől megállapítja a „tudomány" által eszközölt emelkedést, 
másfelől, hogy a „baromságban" élő népekben található „erkölcsi rossz" a legmíveltebb 
nemzetben is feltaláltatnak" ugyan, de ez utóbbiakban megérnek „oly javak" is, me-
lyek csak „észrevétlen szenderegnek" a vadakban. Ebből az értekezés felállítja azt a 
problémát — ez a zárómondat is — a bölcs „azt kérdi magától, ha minden erő, rend és 
munkálkodás nem valamely bizonyos célra siet-e" (KFÖM I. 1270—1274.) A valószinű-
leg 1834-ben keletkezett Parainesisben pedig erről így ír: „Egyes történetekből egye-
temi következményeket kihozni, tapasztalatlanság. Tekints az egészet, s lehetetlen meg 
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nem vallanod, mikép a világ minden népei közt ezer jó látszik ugyan csírájában meg-
fojtva . . . mégis a míveltség nagyobb-nagyobb terjedését, az erkölcsök szelídülését, az 
ismeretek közönségesedését múlt századokat jelenkorral egybe hasonlítva, nagy tömeg-
ben szemléljük . . . és mégis odajutottunk, hogy a rabszolgaság eltörlése, az ember 
becsének általános megismerése, s ezredek óta fennálló kasztok összeolvadása kivihetet-
lennek többé nem látszik . . . (KFÖM I. 1127.) A történelmi körbeforgás helyett a hala-
dás irányában való halvány tájékozódás eredményeképpen változatlanul megtartja ugyan 
evolucionista felfogását, de módosítja is a Parainesisben: „Erős lendület viszi véghez 
nem egyszer, mit hosszú idők békésen nem hajthattak végre. Ez állítást a történetírás 
igazolni látszik." (KFÖM I. 1133.) Az ezután következő elmélkedést még nézeteinek 
egy konzervatív szellemű méltatója is így értelmezi: „a forradalmakat úgy tekinti, mint 
az égiháborúkat vagy vulkánkitöréseket, melyek az erkölcsi világban szükségképpen jön-
nek létre úgy »ahogy a sors örökhaladású törvényeiben Írattak meg«." (Komis Gyula: 
Kölcsey Ferenc világnézete. 1938. 52.) Ennek megfelelően a nyelvújítást is másképp 
értékeli a Kazinczy emlékbeszédben, mint a lásztóci levelekben (főleg az 1817. jún. 
11-ben írottban). A nyelvi változást változatlanul szükségszerű spontán folyamatnak 
véli, de Kazinczyban meglátja az „ízlés" újítóját, s azt, hogy Jiteraturánkban új kor-
szak alapítója lett". (KFÖM I. 720.) A reformációt is másképp értékeli, mint a Töre-
dékekben, a Napló 1833. május 15-i feljegyzése szerint a protestáns ügy a „lelkiismeret 
szabadságának" ügye, mely „temérdek gondolatot hozand forgásba". (KFÖM I. 540.) 

Mintha világirodalmi érdeklődése is kitágulna, s már nem ragaszkodik egyértelműen a 
német—görög klasszikus ideálokhoz, a francia irodalmat is értékeli (Molière-t, Delille-t, 
Hugót), az angolból Shakespeare mellett Byront is (KFÖM I. 591.). A húszas évek kezdete 
tehát átalakulást jelent Kölcsey gondolkodásában — és költői művészetében egyaránt, 
melynek első kiemelkedő alkotásai a korai sorsfilozófiát „felülmúló" Hymnus és a Vani-
tatum vanitas. 

Valóban meghaladta a „sorsfilozófiát", a Hymnusbm a hazáért való könyörgés, a 
Vanitatum-bm a sors megvetése, a közéleti harcok, a történetfilozófia módosulása ál-
tal? Átmenetileg csak. A „sorsfilozófia" eszméi búvópatakként tovább élnek lelke 
mélyén - érezzük ezt Naplója, levelei egyes részeiből. A végső csalódás után megint 
előtérbe kerül. A ferrói szent fa című elbeszélésben és a Zrínyi második énekében. 
Akkor úgy érzi: mindenféle könyörgés már hiábavaló, az utolsó versből Isten nevét a 
kérlelhetetlen Sorséval helyettesíti a kéziratában: a „sors örök érvényű törvényei"-vel 
mondatja ki az elmarasztaló ítéletet a nemzet felett. Hogy valóban a tragikus nemzet-
halálra gondolt utolsó versében, erre utalna Obernyik Károly utólagos emlékezése is, 
mely szerint Kölcsey maga így értelmezte azt Wesselényi előtt. (Feltéve, hogy Obernyik 
emlékezete nem tévedett. Obernyik Károly Naplója. Kölcsey Antónia Naplója. Magvető, 
1982.222-223.) 
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RÓBERT ZSÓFIA 

A VERSÉPÍTŐ ZÁRÓJELRŐL 

A zárójel használata a nyelvtanban pontosan körülhatárolt. Zárójelek közé tesszük a 
mellékesen közöltet, azaz a szöveghez nem szervesen illeszkedő magyarázó szavakat, uta-
lásokat, adatokat, a kevésbé lényeges gondolatokat, gondolatfoszlányokat. 

De mit keres a zárójel a versben, ahol minden szónak lényegesnek kell lennie, ahol 
minden szónak súlya van? Válhat-e egyéni kifejező eszközzé az interpunkció egyik faj-
tája? Az alábbiak talán segítenek meggyőzni, hogy igen, noha esztétikumként való alkal-
mazása csak újabb keletű. 

A zárójel használata nem csak helyesírási konvenció, és nem is csak költői alkat kér-
dése. XX. századi „divatját" az magyarázza, hogy egyszerre akarták egzaktabbá, de 
ugyanakkor több dimenziójúvá is tenni a mondanivalóját. A zárójel a szemnek szól. 
hanggal csak pusztán logikai funkciójú zárójelet lehet érzékeltetni. Mégis ma már a drá-
mákban is gyakori.* 

A versbéli zárójelek mennyisége koronként és költőnként különböző. Janus Panno-
niusnál, Balassinál egy sincs. Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty lírájában alig két-három 
akad, Petőfinél már több, Arany nagyon sokat használt. A XX. században: Tóth Árpád, 
Kosztolányi egész költészetében két-háromszor fordul csak elő, Radnóti, Juhász Gyula, 
József Attila többször használják, Babits és Ady rengeteget. Babitsra annyira jellemző, 
hogy az „így írtok ti" is éppen ezeket a szinte már matematikaivá váló zárójeleket 
parodizálja. íme egy részlet az eredeti Danaidákból: 
„Óriási karcsú gyászfák ágaikat sose rázzák: [minden águk egy-egy lélek, öngyilkos bús 

régi lélek, mely most néma fán tenyész: 
érzőn, mégis öntudatlan nyújtja lombát mozdulatlan mozdulatlan és sötéten, át a réten, 
át a réten, hol a Léthe (mert e rét a Léthe réte) száz belémosott bűnöktől szennyes 

vízzel, elfelejtett ős bűnöktől szennyes vízzel körbe folyta nem enyész, 
nem enyész, nem ér tengerbe, hanem hétszer körbe-körbe, vissza önmagába]: ottan 

ötven asszony kárhozottan . . . " 

*Shakespeare-nél pl. mindössze annyi Hamlet első megjelenése: „(Hamlet jó.)" Illyésnél (Különc. 
II. felv. 1.) már jóval hosszabb a megfelelő rész: 

„(Belép Tisza Kálmán.) 
(Harminc éves. Bontakozó virágzása is érzékelteti, amit majd termése hoz. A már-már illúziótlan 

új nemzedék fia. Külsőleg tiszteli még, de ösztönében már lemosolyogja az eszmék megszállta örege-
ket; érvényesülési lázában eszébe sem ötlik, hogy ő még azoknál is nagyobb balek: rögtöni kis ered-
mények - a földhöz kötött szárnyverés - beugrottja.)" 
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Kézenfekvőnek tűnhetne az a következetetés, hogy a sok zárójel az „intellektuáli-
sabb" vagy fegyelmezettebb alkatú költők sajátja. Hiszen Arany többet használ, mint 
Vörösmarty, Babits többet, mint Tóth Árpád. De ennek a mechanikus felosztásnak sok 
mindent ellentmond. Először pl. az is, hogy József Attilánál nemcsak hogy kevesebb 
zárójel van, mint Adynál, hanem egy évtizedig (1924—33) egy sem. Másodszor a csak 
logikai zárójeles közbeszúrások is két, egymással ellentétes folyamatot jelezhetnek: a 
logikus, fegyelmezett gondolkodást és a gondolatugrást. Harmadszor, a zárójel kitétele 
vagy elhagyása sem nyelvtanilag, sem verslogikailag nem eléggé szabályozott. Ezért elő-
fordulhat nemcsak költőn, hanem versen belül is következetlenség. Petőfinél A Tiszá-
ban pl.: 

Sima tükrén a piros sugárok 
(Mint megannyi tündér) táncot jártak, 

Melyen a levágott sarjú-rendek 
Mint а könyvben а sorok, hevertek. 

A két rész funkciója, sőt nyelvtani szerkezete is azonos. Vagy mindkettőhöz, vagy 
egyikhez sem kellene zárójel. 

Gyakran a zárójel valamiféle bizonytalanságot takar. Talán Petőfi logikája szerint a 
„könyv sora" konkrétabb, mint a „tündér", talán azt, ami számára a harmadik versszak-
ban még túl merésznek tűnik - és ezért zárójelbe valónak érzett - , a negyedik versszak-
ban, már jobban belelendítvén az olvasót, elfogadhatónak vett. 

Juhász Gyula az időt kezeli szigorúan. Bár a térben merészen asszociál, az időben 
mintha a legkisebb ugrást is zárójelekkel akarná ellensúlyozni: 

Például a múltba: Egy szép levél, melyet a távol élet 
Ideküld vigan. Benne egy idézet. 
(Ezerkilencszáznyolc! Oly ifjú voltam, 
S Annának új rímekben udvaroltam!) 

(Melankólia) 

A jövőbe : Fekszik. Süketebb, mint Beethoven, 
És szétroncsolt, mint egy titán. 
Hörgése zord, halálos ómen, 
Lelke túl Óperencián. 

Mint omlott tárna éjjeléből 
Távol robaj, száll sóhaja. 
(Holnapután kétölnyi mély föld 
Ölén virul tovább haja.) 

(Sebesült munkás a Rókusban) 

A zárójelek mennyiségéből semmi érdemlegesre nem lehet következtetni. 
* 
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Versbéli zárójeleinket két nagy csoportra oszthatjuk. Az I. csoportban, a logikai funk-
ciójúakban szerepük lényegében nem különbözik a prózai, azaz nyelvtani használattól. 
Magyarázó vagy közvetlenebbé tevő közbeszúrások ezek: 

Indul Pázmán . . . 

De nem mindjárt leli nyitját 
(Sarka felől) az ajtónak. 

(Arany.Pázmán lovag) 

No mert (közben legyen mondva) 
Azt az egyet meg kell adni, 

(Arany:A bajusz) 

A XX. századig szinte kizárólag ilyen, vagy ehhez hasonló zárójeleket találunk a ver-
sekben. 

A lírai zárójelek II. csoportját azok a zárójelek alkotják, amelyeknek valamilyen lé-
nyeges szerepük van a versben. Ez a funkció rendkívül sokféle lehet, de gyakorlatilag 
csak kétfélét érdemes megkülönböztetni: a strukturális és a nem strukturális zárójele-
ket. 

„Strukturális" a zárójel akkor, ha versépítővé válik, azaz az egész vers a zárójelekre 
épül. űyen pl. Juhász Gyula Nyár c. verse: 

A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek. 
(Annára gondolok, ki szőke s messze rég.) 
Kaszálók illatát üzenik esti rétek. 
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!) 

A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek. 
(Annára gondolok, ó én letűnt nyaram.) 
Őszünk be közeleg, falevél földre téved. 
(Annára gondolok, és siratom magam!) 

A zárójel nélküli sorok önmagukban is megállanak. A rímek is ezt erősítik (a a a a): 

A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek. 
Kaszálók illatát üzenik esti rétek. 
A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek, 
őszünk be közeleg, falevél földre téved. 

A zárójeles sorok is egybeolvashatok (b b b b): 

(Annára gondolok, ki szőke s messze rég). 
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép.) 
(Annára gondolok, ó én letűnt nyaram.) 
(Annára gondolok, és siratom magam.) 
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A zárójel nélküli, illetve a zárójeles sorokban - egymást asszociálva — kétféle idő szere-
pel, a köztük levő eltolódás feszültséget okoz. A kétféle idő végül összeolvad, úgy, hogy 
a zárójelben levő „győz": őszbe hajlatja a nyarat. 

A nem strukturális zárójelekre épp az a jellemző, hogy szinte mindegyikük más és 
más, funkcióit összefoglalóan nem lehet megállapítani, mert azok mindig csak az adott 
versbe ágyazva nyerik el értelmüket. A legkülönbözőbb dolgok kifejezését szolgálhatják: 
kétely, ellentét, enyhítés, anticipálás, egy másik aspektus hirtelen felvillantása, a vers 
zengésének hordozója stb., stb. Például József Attila: Ajtót nyitok c. költeményében: 

Ajtót nyitok. Meglódul lomhán 
a főzelék fagyott szaga 
és végigvicsorog a konyhán 
a karmos tűzhely. A szoba 

üres, senki. Tizenhat éve 
ennek, mit sosem feledek. 
Viaszkos vásznu konyhaszékre 
ültem, nyafognék, nem lehet. 

Értem, hogy anyám eltemették, 
de nincs és nyugtalan vagyok, 
ezt nem értem. Felnőtt lehetnék. 
(A mosogató tál ragyog.) 

Nem fáj, de meg sem érinthettem, 
nem láttam holtában anyám, 
nem is sírtam. És érthetetlen, 
hogy mindig így lesz ezután. 

A zárójel funkciója itt többszörös. Impresszionisták, expresszionisták nem tették volna 
zárójelbe ezt a sort. Hogy itt mégis abban van, az az önfegyelem jele. „A mosogatótál 
ragyog" — ez a sor a realitás az érzelemmel szemben egyrészt (az anyához tartozó 
tárgy, amely most is, érzéketlenül, ugyanúgy ragyog), másrészt a bénult fájdalomnak 
azt az állapotát érzékelteti, amelyben hirtelen elszigetelt tárgyakra bomlik a világ. Itt is 
ez a folyamat kezdődik, ebből szakítja ki magát a költő hirtelen, — ezt jelzi a zárójel, 
amely nélkül nem érvényesülhetne teljesen ez a kétségbeesett erőfeszítés. (Lásd ezzel 
szemben Tóth Árpád: Meddő órán c. versét: 

Magam vagyok. 
Nagyon. 
Kicsordul a könnyem. 
Hagyom. 
( Viaszosvászon az asztalomon, 
Faricskálok lomhán egy dalon, 
. . . ) 
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A zárójelek virtuóz művésze A d y , aki hihetetlenül gazdagon, felsorolhatatlanul 
sokféle funkcióval alkalmazza őket. Nála a zárójelek nemcsak alkalomadtán fordulnak 
elő, hanem sok versében szabályos rendszert alkotnak. 

Képezhetik a zárójeles sorok az egész vers keretét. (A márciusi nap, Fekete Hold 
éjszakája). Radnóti ugyancsak kedveli ezt a megoldást (Tájképek, Alkonyat a parton). 
Funkciója ilyenkor a vers-jelleg kiemelése. A zárójeles keret fokozatos átmenet a vers és 
a versen kívüli között, mégis ez nem hogy elmosná, hanem kiemeli a kettő különbségét. 

Zárójelek lehetnek szabályosan a vers elején (Ünnep a dombon), vagy a vers végén. 
Radnóti is szereti az utolsó versszakot zárójelbe tenni (pl. Pontos vers az alko-

nyatról, Parton, Július stb.). De mig ő az ilyen — főleg tájleíró — versei végén még 
konkrétabb akar lenni, és a zárójelek az eszmeileg objektívebb lezárást szolgálják, 
Adynál épp ellenkező a funkciójuk. Az egész vers egyetemességét, általános érvényes-
ségét váratlanul konkretizálják a szubjektív elemre a zárójeles végsorok. A hirtelen azo-
nosulás a csattanó. Pl. A Sátán kevélye c. versben: 

Életét végig gőgben élje 
A Sátánnak fölkelt kevélye. 

ínség, betegség hogyha dúlna, 
Járjon-keljen, mintha vidulna. 

S Halál ha cirógatja csontját, 
Farsangolón járja bolondját. 

Ellenségeit udvarolja, 
Mintha aggodalma se volna. 

Krisztus tréfából se vezesse, 
Akik szeretik ne szeresse. 

S ha az Élet már összemarta: 
Jött a halál, mert ő akarta. 

(Sátán kedélye, szerencsétlen, 
(Jaj, nem így éltem, nem így él 

Ugyanígy időváltással párosul a szubjektumra való konkretizálódás a Kis karácsonyi 
énekben is: 

(utolsó vsz.) 

(így dúdolgattam én 
Gyermek-hittel, bátran, 
1883 
Csúf karácsonyában.) 

Előfordul Adynál is, bár rendkívül ritkán, a fordított (induktív) gondolatmenet. Pl. a 
Szelíd esti imádságban is csak őreá illő, egyénített fohász a régi, mindenki számára 
közös ima egyszerű ragrímeivel zárul: 
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Uram, adj csöndes éjt, 
Nyugodalmas, nagy éjt 
A te vén gyermekednek, 
Beteg, rossz gyermekednek. 

Fölséges dáridók, 
Keserves dáridók 
Muzsikája kerüljön 
Hangja messze kerüljön. 

Mikor az alkony leszáll, 
A barna alkony leszáll, 
Régi imám az ajkam 
Szaporázza, az ajkam: (Adj 
csöndes éjt szüleimnek, adj 
csöndes éjt mindenkinek, Istenem, 
én j árva-kel ve, fölvirradva 
és lefekve imádlak, mint 
édes atyám, jó atyám, 
viselj gondot rám, ámen.) (utolsó vsz.) 

Néhol a zárójel használata a versen belül helyileg egész szigorúan kötött. Pl. Az 
Istennek viselőse c. vers minden versszakkezdő sorának második fele van zárójelben. 
Másutt minden versszak zárójelbe tett kérdéssel kezdődik, és ezekhez a félsornyi kérdé-
sekhez kapcsolódnak szilenciumos kötéssel a teljes versszakok: 

(Mit sírhatnék?) Amit szabad volt, 
Már elsírtam, ekkor és akkor 
S ne is beszéljünk róla: 
Én vagyok a magyar bánatok 
Legbutább siratója. 

E kérdések (melyek nélkül is egész volna a vers) kiemelnek és összefoglalnak. Azon-
kívül ez az önmegkérdezés és az első személyű feleletek ugyanazt a paradox hatást kel-
tik, mint a cím is: A sirató siralma. 

Van pár olyan Ady-vers, amelyikben nemcsak helyiérték szerint ismétlődnek szabá-
lyosan a zárójelek, hanem tartalmilag is (Futás a Gond elől, Be gyönyörű tavasz-éjjel, 
Nóta a halott szűzről). Ez utóbbi pl.: 

Athénben kikeletkor, 
Hajnal-órán, a réten 
(Ihaj, evőé, Tavasz) 
Halott szüzet találtak. 
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Szép volt még, mintha élne, 
Kemény mellén virágok. 
(Ihaj, evőé, Tavasz) 
így kell szépen meghalni. 

Egy kószáló poéta 
Ana vetődött éppen 
(Ihaj, evőé, Tavasz) 
S faragta ezt a verset. 

»Elszeretted előlem 
Ezt a szép ismeretlent, 
(Ihaj, evőé, Tavasz) 
Jól tetted, hogy megölted.« 

Az (Ihaj, evőé, Tavasz) az első három versszakban logikailag értelmetlen. Hogy mégsem 
kirívó, hanem anticipálásnak hat, azt csak a körülötte levő szavak asszociatív udvara 
okozza (kikelet, hajnal-óra, rét, szép szűz). A negyedik versszakban hirtelen csattanó-
szerűen értelmet megadóvá válik. Izgalmat keltő kívülállása azonban mindvégig meg-
marad. Ezt bizonyítja egyébként a ritmus is. Az obligát paenultima jambusaival szem-
ben (Athénben kikélétkor) minden szakaszból kiugrik az Ihaj, evőé, Tavasz trocheusa. 

A Futás a Gond elől c. versben hasonlóan zárójelben ismétlődő (Gyí, gyí csoda-ló) 
funkciója is kettős. Egyrészt a zeneiséget erősíti, mert ritmikusan vissza-visszatérvén 
lódobogásként érzékelteti a címben jelzett futást; másrészt, mivel elválaszt, lehetővé 
teszi a versszak kezdő és záró sorainak könnyed azonosságát: 

Fekete ördög 
(Gyí, gyí csoda-ló) 
Kerget a gond, a 
Fekete ördög. 

Fekete ménen 
(Gyí, gyí csoda-ló) 
Úgy jöttem ide: 
Fekete ménen. 

Nincs nekem álmom, 
(Gyí, gyí csoda-ló) 
Itt a Dunánál 
nincs nekem álmom. 

Ady nem bizonyítani akar, hanem „kinyilatkoztat", nem előttünk születik meg a 
vers, hanem kész élményt ad. Talán evvel is magyarázható néhány sajátos funkciójú 
zárójeltípusa. 
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Ilyen pl. az, hogy az apropót, a szituációt, a leírásokat teszi zárójelbe. A Fekete Hold 
éjszakájában a viszonylag konkrétabb keret van benne, a Gőzösről az Alföld két záró-
jeles sorának egyik funkciója ugyanez. (Érdekes, hogy Juhász Gyulánál ez éppen for-
dítva van.) 

Gyakori, hogy az őt leginkább érintő, önmagára utaló elemeket teszi zárójelbe (A Sá-
tán kevélye, Absolon boldog szégyene, Mylittához). 

Petőfinél kezdődik el és majd József Attilánál is előfordul egy abszurdnak látszó 
dolog: a lényeget zárójelezni be, mintha az tabu lenne, vagy mintha nem volna jó egye-
nesen kimondani, Petőfinél pl.: 

(„Az én utamba sok a kígyófészek, 
S hogy eltiporjam én beléje lépek.") 

(Gyalázatos világ) 

Adynál: 
Itt is ott is asszony-csapat 
Kapál, hol majd élet terem. 
(Óh, mégis-mégis élni jó.) 
Erősek és fiatalok 
S a lábuk térdig meztelen. 
S a lábuk térdig meztelen. 

(Májusi zápor után) 

Legbravúrosabbak Adynál a strukturális zárójelek (.A vár fehér asszonya, Angyaloknál 
becsületesebben stb.) és közülük is azok, amelyek ellentétes értelmet adnak a versnek. 
Pl .A vár fehér asszony á ban, a zárójeles sorok nélkül olvasva: 

A lelkem ódon, babonás vár, 
Mohos, gőgös és elhagyott. 

Konganak az elhagyott termek, 
A bús falakról rámered 
Két nagy, sötét ablak a völgyre 

Örökös itt a lélekjárás 
A kripta-illat és a köd. 
Árnyak suhognak a sötétben. 
S elátkozott had nyöszörög. 

A fehér asszony jár a várban 
S az ablakokon kinevet. 

í g y olvasva is értelmes szöveg. A benne szereplő ,.fehér asszony" valami szörnyű hideg-
ség, démoni rosszaság, kegyetlennek tűnő, mindenképpen valami rossznak az előidézője. 
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Együtt olvasva: 

A lelkem ódon, babonás vár, 
Mohos, gőgös és elhagyott. 
(A két szemem, ugy-e milyen nagy? 
És nem ragyog és nem ragyog.) 

Konganak az elhagyott termek, 
A bús falakról rámered 
két nagy, sötét ablak a völgyre 
(Ugy-e milyen fáradt szemek?) 

Örökös itt a lélekjárás, 
A kripta-illat és a köd. 
Árnyak suhognak a sötétben 
S elátkozott had nyöszörög. 

(Csak néha, titkos éji órán 
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.) 
A fehér asszony jár a várban 
S az ablakokon kinevet. 

A zárójeles sorokban csak az elmesélő szemére vonatkozó megállapítások vannak. Mégis, 
ha az imént a fehér asszonyról az volt az érzésünk, hogy ,negatív", akkor most éppen 
ellenkezőleg, jó, szelíd, enyhítő, azaz „pozitív". Az ítélet saját ellentétébe fordulását 
tehát a szubjektív elem bevitele okozta. 

Talán összhangban van ez Ady kettős Léda-képével is. 
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KISS GY. CSABA 

IDÖ- ÉS TÉRVISZONYOK BABITS „HALÁLFIAI" 
ÉS DA BROWS KA „ÉJJELEK ÉS NAPPALOK" C. REGÉNYÉBEN* 

Közhelynek számit, hogy milyen fontos konstrukciós elve a regény műfajának az 
idő. A regény elméletében Lukács György egy helyen ilyen aforisztikus tömörséggel 
fogalmazta meg: „ . . . a regény egész belső cselekménye nem más, mint küzdelem az 
idő hatalma ellen."1 Ez a velős formula természetesen talál az egymással szembe állí-
tott lengyel és magyar regényre is. Arra kívánunk válaszolni, hogy miként alakította ki 
művében az idő- és térviszonyokat Babits, illetőleg D^browska, hiszen nemcsak arról 
van szó, hogy a „Halálfiai" és az „Éjjelek és nappalok" is egy több évtized alatt végbe-
menő folyamatról, egy lengyel, illetőleg egy magyar család több nemzedékéről tudósítja 
az olvasót, vagyis mindkét regény sugallja valamilyen kontinuitás-elv érvényességét, 
hanem arról is, hogy a művekben megformált idő és tér közvetíti az értékszerkezet fon-
tos elemeit. Hogy az idő mindkét műben kiemelten jelentős szerepet kap, arra a lengyel 
regény címe, illetőleg Babits regényének fejezetcímei is utalnak, önmagáért beszél 
Dabrowska regényének a címe: Éjjelek és nappalok (továbbiakban: ÉN.). Két napszak 
neve többes számban, azé a két napszaké, mely együtt említve egy egész nap teljességét 
jelenti, amit még tágabb érvényűvé tesz a többes számú forma. A mű jelentésében 
ennek a címnek kulcsszerepe van. A Halálfiai-ban (továbbiakban: H.) több fejezetcím 
jelöl időegységet: az első (Évek), a második (Napok) és a harmadik (Ópium-éj), de két 
további is konkrétan időviszonyokra utal, egy emberi élet szakaszaira: a kilencedik (A 
boldog gyermekkor) és a tizedik (Óh, vidám kamaszkor). Tanulságos, hogy Babits a 
regény egyik vázlatában — Sipos Lajos mutatta be a Babits-archívum anyagából2 — a 
tervezett hat fejezet mindegyikének időre utaló címet adott (I. Évek, II—III. Napok, 
IV ismét hónapok, V. s évek suhannak el. VI. esztendő utolja). 

Mindkét regényben jól érzékelhetően el van különítve az elbeszélés ideje a törté-
net idejétől. Mind az Éjjelek és nappalok, mind a Halálfiai elbeszélője olyan esemé-
nyekről számol be, amelyek megtörténtek az elbeszélés kezdete előtt. Ezzel az ábrázolt 
világ pontosan körülírt határokat kap, bizonyos távolság jön így létre az elbeszélő és a 
bemutatott történet között. Jelzi ezt az elbeszélő által használt igeidő is mindkét 
műben; a leíró részekben a lengyel és a magyar író is kizárólag múlt idejű igealakokat 
használ. Mindazonáltal az elbeszélt események nem esnek beláthatatlan távolságra az 
elbeszélés idejétől. Az elbeszélő nézőpontja a családok harmadik nemzedékeinek egy-
egy képviselőjéhez (Agnieszka, illetőleg Imrus) van a legközelebb, tehát olyanformán is 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
1 Lukács György: A regény elmélete. In: összes művei. Budapest, 1975,569. 
2Sipos Lajos: Az író és regénye (A Halálfiairól). = Irodalomtörténet 1976, 2. sz. 323. 
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elképzelhetjük, hogy a történet ideje körülbelül az az időszakasz, amire ennek a nemze-
déknek a tagjai személyes élmények alapján visszaemlékezhetnek, vagy amiről közvet-
lenül tudomást szerezhettek családjukban szüleiktől, nagyszüleiktől. Babits regényének 
elbeszélője konkrétan is utal erre: „Imruskával lassan ment az idő, nagyon, nagyon las-
san. De ezek a hosszú évek rövidek lettek az emlékezetben, mint egyenes út a perspek-
tívában . . . " (H. 30.). Az elbeszélés és a történet idejének kapcsolatában fontos tehát, 
hogy a jelent közvetlenül megelőző korszakról van szó. Ez lehetővé teszi azt a föltéte-
lezést, hogy íróink fölfogásában a múlt meghatározó a jelenre nézve. De az is kétség-
telen mind a két regényben, hogy a történet idejét alapvető cezúra, történelmi korszak-
határ választja el a jelentől, az elbeszélés idejétől. Babits elbeszélője többször konkrétan 
céloz erre, olyan mondatokban, amelyeknek közvetlen címzettje az az olvasó, aki maga is 
az elbeszélés idejének kortársa: „Levélre levél: az Ádria másik partjáról, mely akkor 
még magyar tenger volt. . ." (H. 207.). A történet ideje lineárisan halad előre a két 
regényben, folyamatosan közeledik az elbeszélés idejéhez. Az „Éjjelek és nappalok" 
első (számozatlan) bevezető fejezetében a krónikás szerepében megszólaló elbeszélő a 
családi hagyományról, az ősökről tudósít, időhatározószókkal jelezve (valamikor, réges-
régen), hogy a történet tulajdonképpeni idejét megelőző régmúltról van szó. A már 
számozott I. fejezetben kezdődik a tulajdonképpeni történet, ezt az új időt, a jelent is 
időhatározószóval jelzi az írónő: „Vidám, zajos nyüzsgés töltötte be most Ostrzeriskí 
Adam özvegyének otthonát." (ÉN. I. 13.). 

Babits és D^browska is pontosan meghatározza az elbeszélt történet idejét, az elbe-
szélő mindkét regényben hivatkozik jelentős, konkrét évhez kapcsolódó történelmi ese-
ményekre. Az Éjjelek és nappalok elbeszélője olyan történetet mond el, amelyik az 
1863-as lengyel felkelés bukása után kezdődik. A család őseit bemutató bevezetőben 
konkrét utalás is történik erre a történelmi fordulóra: )rAlig egy évig éltek így [az 
Ostrzeriskí család - K. Gy. Cs.], mikor kitört az 1863. évi felkelés." (ÉN. 1.11.). A len-
gyel regény jelenideje (mármint a történeté) Barbara és Bogumil megismerkedésének és 
összeházasodásának eseményeitől (I. fejezet 2. alfejezet) számítható, Bogumil ekkor 
harminchat esztendős volt (I. 20.), s tudjuk róla, tizenöt évesen részt vett a felkelésben; 
így körülbelül 1883-1884-ben járunk. A regény befejező jeleneteiben Barbara asszony 
az első világháború elején menekül a németek által bombázott Kaliniecből. A Halál-
fiaibm az elbeszélő az első fejezetben közli, milyen történelmi korszakban járunk: „S 
Tisza Kálmán érája volt ez . . ." (H. 5.). Mint ismeretes, a szóban forgó politikus 
1875-től 1890-ig volt Magyarország miniszterelnöke. Babits regényének Epilog című 
befejező részében az elbeszélő utolsó olyan megjegyzése, amely azonosítható valóságos 
eseménnyel, Blériot budapesti repülő bemutatójára vonatkozik: „Az újságok repülő-
gépekről beszéltek a kaszinóban; Blériot volt Budapesten.. ." (H. 689.) - a francia 
pilóta 1909-ben járt a magyar fővárosban. 

Az időre utaló megjegyzések mindkét regényben konkrétak, a Halálfiaiban és az 
Éjjelek és nappalokban is sok jelzés történik az idő- és térviszonyokra. Gyakoriak az 
idő- és helyhatározószók, sűrűn előfordul, hogy hónapok, évszakok jelzik az idő múlását, 
például ilyen mondatokban: „És ismét hónapok teltek e l . . . " (H. 155.), „Késő ősz volt 
már. . . " (H. 200.). A lengyel regényben is gyakoriak az efféle formulák: ,Eljött az 
április, rügyek csillantak fel a fákon . . . " (ÉN. I. 159.), „Egy szép nyári napon . . . " 
(I. 167.), „Annak az évnek a márciusa . . ." (ÉN. II. 467.), sőt az egyenletes időmozgást 
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érzékeltetendő D^browska minden fejezetben, alfejezetben arról is beszámol, milyen 
évszakban vagy hónapban járunk. Jelzik az idő múlását családi események (keresztelők, 
esküvők, temetések) — inkább az Éjjelek és nappalokban, továbbá az években megadott 
idő: „ . . . Niechcicék serbinówi tartózkodásának harmadik esztendejében . . . " (ÉN. 
I. 167.) vagy a konkrét évszám többször a Halálfiaiban-. „S már látta, mily törpén 
maradnak szőlőbogyói, s mily alacsonyra kell majd felmeszelni óriás kádjára az idei év-
számot: az 1892-set." (H. 52.); „. . . de most (kilencvenötöt írtak ekkor) az amerikai 
vesszők már termést ígértek . . ." (H. 276.). Mind a két regényben — mivel az elbeszélés 
ideje megközelítőleg egy emberöltő (itt is, ott is mintegy harminc év) — fontos szerepet 
játszanak a kül- és belpolitikai események mint időjelzők. Néhány példát említve csak 
illusztrációként, az Éjjelek és nappalokban: az 1863-as felkelés, a japán-orosz háború, 
az 1905-ös lengyelországi forradalmi hullám, rendszerint rövid ténymegállapító mon-
datokban szól róluk az elbeszélő: Balkánon fellobbant a háború tüze: a szláv népek 
és a görögök fölkeltek a törökök ellen." (I. 544.); a Halálfiaiban inkább a magyar-
országi politika változásaival jelzi az elbeszélő az idő múlását, a múltat az egyes magyar 
miniszterelnökök hivatali ideje osztja szakaszokra, Tisza Kálmán után „Wekerle kora" 
(H. 281.) - vagyis az 1892-1895 közötti évek, majd „Bánffy kora" (H. 297.) - vagyis 
az 1895-1899 közötti évek következtek; a kiemelkedő események közül szerepel a 
millenniumi emlékünnepség (Miska és Imrus kirándulása Pesten) és a Nyugat megjele-
nése (H. 685.) többek között, de a magyar regényben is találkozunk néha nemzetközi 
eseményekkel: „Gyula mandzsu puszták rémeit idézte: csak tegnap játszódván le az 
orosz-japán dráma." (H. 515.) 

Az idő múlását jelző mondatok arra utalnak, hogy mind a két regénynek van egy 
bizonyos történelmi perspektívája. A történet ideje körülbelül harminc esztendőt ível 
át, ami többé-kevésbé egy történelmi korszaknak tekinthető. Ez az időszak az egyéni 
élet szemszögéből nézve akkora, amit magyarul emberöltőnek nevezünk, ennyi idő alatt 
fejlődik ki egy újabb nemzedék. Az új nemzedék fölnövése lehetővé teszi az előző két 
generáció megismerését is, a szülőkét és nagyszülőkét, ebben a „családtörténeti idő" 
dimenziójában a lengyel és a magyar regény is rokonítható az európai regényműfaj 
családregény változatával. De az időnek nem csak ez a két dimenziója különíthető el az 
Éjjelek és nappalokban és a Halálfiaiban, az egyéni életek ideje, az életrajzi-biológiai idő is 
szerepet kap a két regényben, végül pedig a három egy irányban haladó kronológiai 
idővel Babits és Dabrowska regényében is szemben áll — más-más módon ugyan — a 
mozdulatlan, időfölötti jellegű kozmikus idő, melynek nincs eleje és vége, amelyet az 
elbeszélő idejének is nevezhetünk. 

A történelmi, a családi és az egyéni életrajzi idő regényeinkben tehát általában 
„objektív" idő, egyenletesen folyik, kezdete és vége van. Az egyes idődimenzióknak 
azonban más-más a ritmusa; egymáshoz való viszonyuk, valamint közös szembenállásuk 
az elbeszélés idejének időnkívüliségével (vagy időfölöttiségével) a két mű értékrend-
szerének fontos mozzanatait közvetíti. Az idő egyes dimenzióinak elkülönítése alapvető 
jelentőségű a két mű értelmezése szempontjából. 

Kétségtelen, hogy mind a két regénynek van egy történelmi dimenziója, az elbeszélt 
családtörténet része az általánosabb társadalmi-történeti változásoknak, a történelmi 
sorsfordulók, politikai események mintegy keretbe foglalják az ábrázolt világot, eseten-
ként meghatározó szerepük van a történetben. Amint mondottuk: regényeink egy meg-

76 



határozott történelmi korszakban játszódnak, a múlt század két utolsó és a XX. század 
első évtizedében. A lengyel történelemben a regényben ábrázolt események szempont-
jából meghatározó jelentőségű volt az említett 1863-as felkelés (ez, a történet kezdete 
előtt mintegy húsz évvel megtörtént nemzeti katasztrófa a regény több hősének -
Bogumil, Daniel Ostrzeríski — életében döntő fordulatot jelentett, a felkeléshez való 
viszony alapvető az egész második nemzedék számára, itt csak most Barbara példáját 
említsük), illetőleg az a lengyelek által várt európai háború, melytől a felszabadulást 
várták, s amely katasztrófaként jelenik meg a regény utolsó lapjain. Az Éjjelek és nap-
palok történelmi ideje egyszerre mutatja az egyetemes és a nemzeti történelem változá-
sait: „Az Éjjelek és nappalok ciklusa nemcsak a lengyel nemzeti élet szakaszait mutatja 
be, hanem az egyetemes történelemét is, nemcsak a XIX. század végi, XX. század eleji 
lengyel társadalom szellemi és politikai életét ábrázolja, hanem az egyetemes kultúráét 
is, amelynek fejlődésében fontos szerep jut a nemzeti tradíciónak" — olvassuk Dab-
rowska orosz monográfusának könyváben.3 A történelem ideje azután hosszú fejeze-
teken át szinte eltűnik, háttérbe szorul; a Niechcic házaspár mindennapjai mintha egy 
történelemtől és politikai korszaktól független dimenzióban következnének egymás után, 
míg azután az 1905-ös lengyel forradalmi mozgalmakkal ismét előlép, és Agnieszka 
tanulóéveit végigkíséri Varsótól a svájci egyetemig, hogy azután apokaliptikus arcával 
jelenjen meg a regény zárlatában. A történelem eseményeiről általában tudósít, beszá-
mol az elbeszélő, ha olyan eseményekről van szó, amelyek földrajzilag távol esnek az 
ábrázolt világtól. Közvetlen élményként élik át a regény szereplői az 1905-ös forradalmi 
hullámot és az első világháború kitörését. 

A Halálfiaiban a történelmi időnek mintha a magyar nemzeti dimenziója volna az 
egyedüli léte, az egymást váltó miniszterelnökök és koruk jellemzésével beéri az elbe-
szélő. Csak néha tesz egy-egy elbújtatott mellékmondatban megjegyzéseket arról, hogy 
baljós katasztrófa közeleg. A regény világának történelmi kezdő vonatkoztatási pontja 
két jelentős sorsforduló: a szabadságharc (mindenekelőtt Döme bácsi által fölidézett 
alakjában) és a kiegyezés (Miska liberális eszmerendszerének politikai alfája, Miska és 
Döme bácsi vitáinak tárgya). A történelmi végpont pedig, annak ellenére, hogy az ábrá-
zolt világ időbeli határa kb. 1909-re esik, az első világháború, azaz a történelmi Magyar-
ország széthullása, amire számos célzást tesz az elbeszélő a befogadónak: „Itt fekszik 
Erdővár, melynek ma már egészen más a neve: mert minden emberi dolog változandó. 
Akkor azonban még Erdővár volt, magyar mezőváros. . . " (H. 677.). Itt is megjegyez-
hetjük már, hogy Babits elbeszélője tudatosan szembeállítja a történet idejének kis-
szerűségét az igazi történelmi időkkel: „Ama más idők — melyeket a történelem nagy 
időknek is mond — nagyobb szórakozásokat is ismertek, de eszméik unt ereklyékké 
váltak . . . " (H. 47.) — de ezzel a regény értékrendszerével kapcsolatos problémák köze-
lébe érkeztünk. 

A történelmi idődimenzió eleje és vége bizonyos mértékig az író által önkényesen 
meghatározott időpont; folyamatból különített el egy szakaszt, láthattuk, hogy ez a 
körülhatárolt időtartam olyan kezdő- és végponttal bír, amelyek részben közel állnak 
történelmi korszakhatárokhoz vagy egybeesnek vele (maradjunk 1914 példájánál). Az 

3Sztanjukovics, Jadviga: Realizm M. Dombrovszkej. Moszkva, 1974, 73. 
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általunk családtörténetinek nevezett idődimenziójának számos hasonló vonása van a 
történelmiével: egyirányú, más távlatú, mint az egyéni élet. Elvileg elkezdődött vala-
mikor az illető nemzetség, és a vége, kihalása is elképzelhető. Természetesen az elbe-
szélő ebből a folyamatból is önkényesen hasít ki egy szakaszt. Ennek a kiszakitott 
időszaknak a hosszúsága azonban nem egészen a véletlen következménye. Tudjuk, hogy 
D^browska és Babits regényének is három egymást követő nemzedék tagjai a szereplői, 
egy-egy famíliának három nemzedékéről van szó. A klasszikus európai családregényben 
is rendszerint három (ritkábban: négy) nemzedékkel találkozunk. Rendszerint ennyi 
nemzedék van az egyénnek közvetlenül megtapasztalható élményként adva: nagyszülei, 
szülei világa és a saját nemzedékéé. Föltételezvén természetesen bizonyos folyamatos-
ságot, elfogadván, hogy a nemzedékek kapcsolatban vannak egymással, az egyik átadja, 
a másik elfogadja tapasztalatait. Az „Éjjelek és nappalok", valamint a „Halálfiai" eseté-
ben azért tartjuk célszerűnek ennek az idődimenziónak a fölvételét, mert mind a törté-
nelmi-társadalmi folyamatokétól (amelyeknek mondjuk egy korszak lehet a mértéke), 
mind az életrajzi-biológiai időtől eltérő léptékű. Természetesen mind a kettővel szoros 
kapcsolatban van, hiszen a családtörténeti idő alapegységének tekinthető emberöltő 
megegyezhet elvileg akár egy történelmi korszakkal is, vagy az egyéni élet meghatározó 
mozzanatai — születés, házasság, halál — egy család több nemzedékének történetében is 
jelentős események. A családtörténet idejének a távlata más, mint az egyéni-biológiai 
életé, bizonyos értelemben meghosszabbítja azt, folytathatónak tekinti a következő 
nemzedékben, illetőleg jelentőséget tulajdonít az előző nemzedéknek. Ez az idődimen-
zió tehát a folyamatosság elvének elfogadásán alapszik. A családtörténeti idő dimen-
ziója a családregény műfaji változatának egyik jellemző vonása. Ebben a tekintetben 
Dabrowska lengyel és Babits magyar regénye az európai irodalom paradigmatikus érvé-
nyű családregényeivel rokonítható. íróink esetében azonban azt is hozzá kell tenni, a 
„Halálfiaiban" és az „Éjjelek és nappalokban" sajátos jellemzője a családtörténeti idő-
nek, hogy a nemzetségek, az ábrázolt világ famíliája ún. történelmi családok, mind 
Niechcicék—Ostrzeriskiék, mind Sátordyék—Ráczék a nemesi-földbirtokosi osztályból 
származnak. Ennek a ténynek a következménye Dabrowska regényének krónikási 
bevezetője az Ostrzeriski és a Niechcic család származásairól. Ez a „genealógiai" mozza-
nat többször megjelenik a „Halálfiaiban" is. A családtörténet ideje is egy irányban 
halad, mindkét regényben három egymást követő nemzedékről van szó, azzal a különb-
séggel, hogy az „Éjjelek és nappalokban" a három nemzedék közül az első az ábrázolt 
világban viszonylag kisebb szerepet kap (Ostrzeriski nagymama a regényciklus I. köteté-
ben hal meg), mint Babits regényében (Cenci néni és Döme bácsi alakjának kulcsfontos-
sága a „Halálfiai" értékszerkezetében). A nemzedékek közötti kapcsolatot D^browská-
nál sokkal több folyamatosságra utaló mozzanat jellemzi, mint Babitsnál, ahol a szembe-
állító, elválasztó mozzanatok az erősebbek. Csak arra kívánunk utalni, az értelmiségi 
pályát választó Agnieszka mennyi szüleitől kapott értéket és magatartásmintát tud 
magával vinni, Imrus viszont milyen élesen szemben áll családjának egész világával. A 
családtörténeti idő dimenziójában az irányultság ebben a két regényben is egy bizonyos 
hanyatlást jelent, ugyanolyan vagy legalábbis nagy mértékben hasonlóan, mint a 
Thomas Mann-i Verfall. A lengyel Ostrzeriskiak és Niechcicek elvesztették már föld-
birtokukat a történet idejének elején. Sátordy Miska már a hivatalnoki sorba került 
középnemes példája, Cenci néninek csak egy darab szőlője maradt meg az ősi birtokból. 
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A nemzedékek egymás utáni sora adja a családtörténeti idő tengelyét, az egyes család-
tagok életrajzi ideje párhuzamos ezzel az idővel, mindazonáltal nem azonos vele. Az 
életrajzi-biológiai idő szintén fontos szerepet játszik a két regényben, az egyéni élet 
eseményei, a születéstől a halálig ismét egy külön idődimenziót jelentenek. Ennek az 
időnek a leginkább egyértelmű a kezdete és a vége. Az „Éjjelek és nappalok" és a 
„Halálfiai" is gyakran közöl információkat a hősök életrajzáról, születéséről, születés-
napjáról, életkoráról, öregedéséről és haláláról. Gyakoriak az elbeszélő efféle biográfus 
mondatai: „S mikor Emília egyéves és néhány hónapos volt, Niechcicék is megérték, 
hogy fiuk lett. Tornász Michahrak nevezték el . . . A fiú születése és keresztelője volt az 
első igazi örömünnep Serbinówban." (ÉN. I. 207.). Az életrajzi idő különösen fontos 
szerepet kap a két regény második részében, amikor a harmadik nemzedék egy-egy 
képviselője (Imrus, illetőleg Agnieszka) tanulóéveit, felnőtté válását a nevelődési regé-
nyekre emlékeztető módon ismerjük meg. Azt lehet mondani, hogy mindkét regénynek 
átrendeződnek az időperspektívái. A „Halálfiaiban" A boldog gyermekkor című feje-
zettől kezdve (H. 270.) Imruska, majd Imrus életének eseményei az idő előrehaladásá-
nak fontosabb dimenziója gyakran, mint a családtörténeté. Az „Éjjelek és nap-
palokéban Agnieszka életrajzi ideje a regényciklus negyedik kötetétől (Szerelem II.) 
kerekedik a családtörténeti idő fölébe. 

Az egyes előrehaladó időt mutató dimenziók (mintha egy óra számlapján három 
különböző sebességű mutató jáma) magától értetődően nem függetlenek egymástól. 
Egyéni sorsokból áll össze a nemzedéké, apáké és fiúké, a családtörténeté; a történelem 
idejében megy egy bizonyos irányba a család ideje, de az egyes szereplőké is. Külön-
böznek egymástól ritmusban, fáziseltolódásban lehetnek egymástól, de össze is találkoz-
hatnak, gyakran kölcsönösen áthatják egymást. A történelem és a családtörténet ideje 
folyamatosabb, nyitottabb, mint az életrajzé. Ha a történelem ideje kerül előtérbe, 
kevésbé fontos lesz az egyéni életé, avagy fordítva, mint például a kiegyezés utáni kor 
Magyarországán, ahol a magánélet ideje lett a fontosabb: „Ez volt a Szerelem kora 
Magyarországon, a frázissá vált és Jókaiból tanult szerelemé: mert ugyan mi érdekes 
lehetett volna egyéb az életben? " (H. 47.). Az „Éjjelek és nappalok" ciklusának utolsó 
köteteiben a történelem ideje egyre jobban meghatározó lesz az egyéni életekben és az 
egész famíliáéban is. A balkáni háborúk idején így töpreng történelem és magánélet 
egymáshoz való kapcsolatáról Barbara asszony: „De a szomorúság is, az öröm is éltető 
izgalmat öntött belé: érezte, hogy végre komolyan történni kezd valami, amihez képest 
összes otthoni gondjai háttérbe szorulnak." (ÉN. II. 545.). 

Van az időnek mind a két regényben egy negyedik dimenziója is, amely jellegét 
tekintve alapvetően különbözik az előbbi háromtól. Ennek az időnek nincs kitüntetett 
pontja, nincs eleje és vége, folyamatos. Arról az idődimenzióról van szó, amelyik tulaj-
donképpen az elbeszélés ideje, az az idő, amelyikben az elbeszélő létezik. Mielőtt kísér-
letet tennénk jellemzésére a két regényben, rögtön le kell szögezni, ezen idődimenzió 
tekintetében jelentős mértékben különbözik egymástól a magyar és a lengyel regény. 
Némi egyszerűsítéssel: az „Éjjelek és nappalok" esetében folyamatosan haladó, föltart-
hatatlanul áramló eposzi időről beszélhetünk, a „Halálfiaiban" pedig az elbeszélő egy-
fajta időnkívüliségéről. Látszólag persze rokonítja a két regénynek ézt az idődimenzióját 
az elbeszélés idejének szembenállása a történet idejével, de a különbségek fontosabbak 
a hasonlóságnál, ezeket a különbségeket elsősorban abban véljük megragadhatónak, 
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hogy az „Éjjelek és nappalok" és a „Halálfiai" elbeszélője más viszonyban van az 
elbeszélt történethez, azaz más módon viszonyul a történet egyirányú, „objektív" idejé-
hez. Dabrowska regényében az írónő az elbeszélt történet és az elbeszélés idejének 
egymásbaoldását kísérli meg azzal, hogy igyekszik láthatatlanná tenni az elbeszélőt 
Amint Janusz Slawinski írja tanulmányában:,,Az elbeszélő helyzetre utaló nyelvi jelzések 
kiküszöbölése a jelen' és a ,múlt' szembeállítását érvényteleníti. Mintha az ábrázolt világ 
így minden más időtől független saját belső időben mozogna (. . . ) Mintha önmagában 
létezne, és nem ahhoz a jelenhez viszonyítva, amelyben az elbeszélő személyisége léte-
zik."4 Amihez persze hozzá kell tennünk: ez az írónő célja, ezt a hatást kívánja kelteni az 
olvasókban, az elemzés során okkal beszélünk az idő különböző dimenzióiról. Babits regé-
nyében viszont az elbeszélőt elsősorban — a mindig hangsúlyozott történelmi cezúrán 
kívül - időbeli létezésének szubjektív jellege választja el az ábrázolt világ idődimenzióitól. 
Azt is mondhatjuk: az emlékezet ideje az övé, melynek lassulhat és gyorsulhat üteme, 
koncentrálhat valamire vagy csapongva szétáradhat, mindenesetre meghatározottsága 
belső és nem külső, mértéke az élmény. Az „átélt" időnek ez a jelenléte a regény időszem-
léletének egyik legsajátosabb vonása. Ez az idő nem egyirányú, órával nem mérhető. Berg-
son kategóriáival — a francia gondolkodó kétségtelen hatással volt a „Halálfiai" időszemlé-
letére - szóval nem temps (fizikai idő), hanem durée (tartam). Ennek az idődimenziónak 
az észlelése fontos föltétele a mű befogadásának. Sőtér István esszéjében a „Halálfiai" 
adagio-üteméről beszél: a regény adagio-ütemének elfogadása után válunk csak 
részeseivé a mű olyan szépségeinek, melyeket egy másféle tempóhoz szokott olvasó 
szeme fel sem fedezne".5 Kétségtelenül az idő szerepének újszerű fölfogásáról van szó. 
Más kérdés viszont, hogy az emlékezet ideje nem érvényesül mindig következetesen a 
regényben, az író sok helyen az „objektív" idődimenziókban marad, a történelmi és 
az életrajzi idő korlátozza néhol az elbeszélő szubjektív idejét. 

Dabrowska másképpen vívja meg harcát az idővel. Nem tesz kísérletet az idő szub-
jektivizálására, a különböző idődimenziókban az órák egyenletes sebességgel járnak. Már 
a regény első olvasóinak is feltűnt kiegyensúlyozottsága, az élet folyamatát, egyenletes 
áramlást érzékeltető jellege. „Mint a krónikában, az ilyen regény az ,elején' kezdődik (a 
hősök származásával), az eseményeket kronológiai rendben adják tudtunkra, rövidebb 
vagy hosszabb ideig tartanak, és elvileg a végtelenségig folytatódhatnak, vagyis bemutat-
ják egy, kettő, három vagy több nemzedék történetét. Ez a regényszerkezet az emberi 
élet szokásos menetéhez közelít és így az .eredetiség' báját kelti." — írta lengyel iroda-
lomtörténetében a második világháború idején Manfred Kridl.6 Az „Éjjelek és nappa-
lok" első olvasásra valóban egyenletes áramlás benyomását kelti, s a francia roman-
fleuve megnevezés (regényfolyam) nemcsak a több ciklus miatt érvényes a lengyel 
regényre, teljes mértékben megfelel a folyam szó asszociációs lehetőségeinek is. Eb-
ben az egyforma ütemben hömpölygő időben együtt, egymás mellett, különösebb 
érzékelhető hierarchizáltság nélkül következik táj és ember, köznapi apróságok, törté-
nelmi tragédiák, szenvedélyek, tárgyak és személyek. A kortárs irodalomtörténész így 

*Stawinski, Janusz: Pozycja narratora w „Nocach i dniach" Marii D§browskiej. In: Piçcdziesigt lat 
twórczosci Marii Djbrowskiej. Pod red. Ewy Korzeniewskiej. Warszawa, 1963, 96. 

5Sőtér István: Babits Mihály, a regényíró = Új írás, 1983,11. sz. 36. 
6Kridl, Manfred: Literatura polska. New York, 1945, 559. 

80 



rögzítette olvasói benyomását: „Nagy és kis eseményeknek ezt a közös ritmusát, köz-
ügyekét és magánügyekét figyelhetjük meg a regény egész felépítésében és a részletek-
ben is."7 Ez a kozmikusnak vagy eposzinak nevezhető idő valóban áthatja az egész 
művet. Közvetlenül azokban a mondatokban jelenik meg, amelyeket szentencia jellegű 
aforizmáknak nevezhetünk. Ezeknek a befogadóhoz irányított mondatoknak nem túl 
nagy a száma a regényben, szerepük viszont igen fontos a kezdet és vég nélküli koz-
mikus idődimenzió kialakításában. Ilyen közvetlen elbeszélői közlés például: „S az idő 
csak folyt tovább a kifürkészhetetlen jövőbe, mely előre nem látható módon fogja 
fölhasználni az eseményeket és embereket, indítékaikat és tetteiket." (ÉN. I. 694.). 
Janusz Slawiriski állapítja meg a narráció e rétegének összefüggéséről az idővel: „A 
morális definíciókat megformáló elbeszélő mintegy saját jelenét általánosítja. A saját 
idejét, annak a konkrét párbeszédnek az idejét, amelyet az olvasóval folytat, időn kívüli 
— vagy inkább időn fölötti — kategóriákban igyekszik bemutatni."8 Ez az idődimenzió 
szemben áll a célképzetes történeti idővel, a végtelen folyamatosságot sugallja, legin-
kább az eposzokra emlékeztet. Erre utal a regény címe is, a napszakok egymás után 
következő örök rendjére; tehát nem egyirányú, hanem körforgásszerű mozgással lehet 
kifejezni. Az idő örök folyására vonatkozó mondatokat találunk azoknak a hősöknek a 
megelevenített reflexióiban is, akik közel állnak az író nézőpontjához (Barbara, 
Bogumil, Agnieszka). Sorsukat próbálják értelmezni ezekben a gondolatokban, de álta-
lánosításaik szintje kissé a történet fölé emelkedik, és az elbeszélő közvetlen meg-
jegyzéseihez kerülnek közel (annak ellenére, hogy az elbeszélés szerkezetében alap-
vetően más létezésük módja). Barbara mondja például Bogumilnak: „így múlik el 
mindegyikünk élete, eltűnik nyom nélkül. Akár velünk, akár nélkülünk, egyformán 
gördülnek tovább a nappalok és éjszakák." (ÉN. II. 86.). Vagy amikor Agnisia először 
tapasztalja a nővé válás első fizikai jeleit, a következő gondolatokat az elbeszélő fogal-
mazza meg: „Ném lehet előle elmenekülni, most már folyton ez fog történni vele, ahogy 
folyton-folyvást múlnak a világ fölött az éjjelek és nappalok, hetek és hónapok." (ÉN. 
I. 538.). Ez a megszakíthatatlan folyamatosság magában hordozza az elmúlást, ugyan-
akkor kozmikus dimenziójával, örökkévalóságával sugall valami állandóságot, idő fölötti 
törvényeket. Dabrowska regényének kozmikus idejét nem lehet Czesíaw Miíosz afo-
rizma tömörségű következő sorainál jobban elemezni: „Az időből idő fölé emelt idő" 
(Czas, wyniesiony ponad czas przez czas) = Traktat poetycki.)9 Ez a kozmikus idő az 
idő legáltalánosabb dimenziója a lengyel regényben, áthatja, magába foglalja a többi 
idődimenziót, s meghatározó jelentősége van a mű értékrendszerében. A történelmi 
fordulók közé zárt korszakok, a megszülető és kihaló nemzetségek, a véges egyéni élet 
más perspektíváját nyitja meg, tagadja a végességet, nyitottságot, végtelenséget sugall. 

Ezt a képzetet az egyenletes múlás, a regényben ábrázolt idő ritmusa is megerősíti. 
Az „Éjjelek és nappalok" történetének ideje nagyjából hasonló terjedelmű időszeletekre 
van bontva, a bemutatott harminc esztendőnek vannak ugyan „sűrűsödési pontjai" 

7Fryde, Ludwik: ,,Noce i dnie" (1935); mi Zdzislav Libera: Maria Dabrowska. Warszawa, 1963, 
c. gyűjteményes kötete alaéján idézzük: 247. 

8Slawiriski, Janus: i. m. 87. 
9Mitosz, Czesíaw: Traktat poetycki. In: Poezja. Warszawa, 1981, 235. 
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(például az 1905-ös események), de általában az alfejezetek (egy-egy jelenetnek felelnek 
meg) között közel egyforma hosszúságú idő múlik el, néhány hónapnyi, egy évszaknyi 
rendszerint a különbség. A „Halálfiai"-nak változó a ritmusa, az idő múlásának eltérő a 
sebessége. Ezt a különbséget a regény fejezetcímei is jelzik: Évek, majd Napok követ-
keznek, későbbiekben pedig ismét nagyobb léptékű idő, amelynek múlását az emberi 
élet egy-egy szakaszával (gyermekkor, ifjúkor) jelez. Az idő ritmusának ez a változása 
azzal az idődimenzióval kapcsolatos, amelyet az elbeszélő emlékezetidejeként kísérel-
tünk meg definiálni. Az elbeszélő hosszabb időszakról krónikaszerűen számol be, majd 
a történet egy bizonyos pontján „más sebességre kapcsol", jelenetekben eleveníti meg 
az eseményeket. Az első fejezet egy már föntebb idézett helyén (a fejezet legvégén) így 
indokolja az elbeszélő az ütem megváltozását: „Napok következtek, melyek útják szeg-
ték e sima éveknek; s a történet itt kiárad, mint a tó. Csakhogy ez már más lapra 
tartozik." (H. 30.). A következő négy fejezet (Napok, Ópium-éj, Gyilkosság és szere-
lem, A vonat letér a sínről) tulajdonképpen összesen hat nap eseményeiről tudósít. 
Ezután megint hónapok és évek múlása lesz a regényben az idő múlásának a mértéke; 
majd az Élet és irodalom című fejezettől kezdve ismét „kiárad a történet", Imrus egye-
temi éveiről, irodalmi próbálkozásáról és lapalapítási kísérletéről szólva; itt újból napok 
sebességével jár a regény órája, s végül az Epilogban fordulnak a napok megint hóna-
pokba át (a 8. alfejezetben olvashatjuk: „Gádorosra csak havonta egyszer gondolt" -
H. 684.). 

Az elbeszélő művekben az idő- és térviszonyok egymástól el nem választhatók, 
klasszikus tanulmányában (A tér és az idő regényében) Bahtyin ezért beszél krono-
toposzról. A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy regényeink idejének terét 
szembesítsük egymással. Másképpen fogalmazva: azt kívánjuk bemutatni, milyen térbeli 
változásokban zajlik a két regényben ábrázolt világ ideje. Az elbeszélt térnek természe-
tesen számos hasonló vagy egyező vonása van a valóságos földrajzi térrel, de nem ez 
kiindulópontunk, hanem a regénytér sajátosságai mint az értékszerkezet közvetítői. Az 
„Éjjelek és nappalokban", valamint a „Halálfiaiban" az elbeszélt történet tere mindenek-
előtt arra a világra emlékeztet, amely a szerzők szűkebb szülőhazájával azonos. Ottho-
nos, ismerős ez a táj, városi és kisebb-nagyobb települései az olvasóknak is. Egy konk-
rét lengyel, illetőleg magyar vidékről van szó. Az ún. Nagylengyelország déli részéről, 
azaz a Dunántúl délkeleti vidékéről. A regénybeli tájak megannyi konkrét vonása meg-
egyezik a valóságos tájakéval. A két regényben a legfontosabb helyszíneket (D^browská-
nál Kaliniec városa és a serbinówi uradalom, Babitsnál Gádoros és Sót városa) a szerzők 
fiktív nevekkel jelölik meg. Ezeknek a helységeknek azonban könnyen felismerhető a 
valóságban létező pendant-ja. Az ábrázolt világ részleteit a földrajzzal egybevetve, 
Kaliniec hamar kapcsolatba hozható Kalisz városával, a serbinówi uradalom pedig az 
írónő gyermekkori lakóhelyével, Russow uradalmi majorjával. Ugyanígy könnyen föl-
fedezhetők a regénybeli Sót vonásaiban a valóságos Pécsé, Gádoroséban pedig Szek-
szárdé. Mindazonáltal a „Halálfiaiban" nem száz százalékos a megfelelés a létező és a 
fiktív városok között. Amint Csányi László is felhívja arra a figyelmet, hogy a városok 
rajzánál a legtöbbet Szekszárd vonásaiból merített az író: „A legtöbb helyszín, bár-
milyen összefüggésben jelenjék is meg, félreérthetetlenül Szekszárd, esetenként olyan 
pontosan, hogy Babits szavait akár térképre is lehetne rajzolni. ,Sót mellett a Duna 
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folyt' - úja . . ."1 0 Vagyis a regénybeli Sót városa Pécs és Szekszárd jellegzetességeiből 
van felépítve. De a helynevek többsége a két regényben valóságos földrajzi név. A táj, a 
helyszínek bemutatásában arra törekedett mindkét író, hogy a regényben megformált 
tér minél inkább emlékeztessen a valóságosra, emlékeztessen arra a földrajzi térre, amely 
ott és akkor - vagyis az elbeszélés idején — létezett A téralakításnak ez az eljárása 
pedig azt föltételezi, hogy egyértelműen meghatározott a helyszín, elbeszélő és befo-
gadó ugyanazt a vidéket szemléli. 

A tér jellegzetes elemeihez tartozik Dabrowska és Babits regényében a föld (megmű-
velt föld értelmében, a „Halálfiaiban" a Cenci néni birtokában maradt szőlő, az 
„Éjjelek és nappalokban" elsősorban a serbinówi birtoknoz tartozó földek), a kisváros 
(Kaliniec, Sót, Gádoros), a nagyváros (Varsó, Budapest), a nagyvilágot jelképező kül-
föld (Babitsnál tulajdonképpen csak Nelli és Hintáss szökésének színhelye: Velence, 
Dabrowska regényében Agnieszka tanulóévei Svájcban, majd Belgiumban, később férjé-
vel Angliában), továbbá a nemesi középosztály életformájának megfelelő színhelyei: 
mindenekelőtt az udvarház, a kúria (amit tulajdonképpen nem is a ház nagysága, hanem 
az életforma minősít), társasági összejövetelek, vendégség (Ostrzeriskiéknál, Hintásséknál 
például), a családi otthon (a hálószobától a dolgozószobán keresztül az udvarig); a 
nevelődés helyszínei: az iskolák (főképpen Imrus és Agnieszka iskolái). Mindkét 
regénynek gazdag és tagolt térbeli a világa. Kiterjedt földrajzi értelemben is, és kellő-
képpen részletező, dimenzionált a tér egyes elemeit tekintve. A klasszikus realista 
regényekre emlékeztet mind a „Halálfiainak", mind az „Éjjelek és nappaloknak" a tér-
alakítása. Vannak ezeknek a tereknek különleges jelentőségű pontjaik, melyek közép-
pontként funkcionálnak. Babits regényében ilyen jelentőséggel bír a szőlőhegy, ahol az 
első jelenet lezajlik, a .halálos szüret", amely szimbolikus értelmet is kap, az értékrend-
szer fontos eleme, vagy Sátordyék sóti családi háza, ahol Imrus felnő, tágabb értelem-
ben pedig a két kisváros: Sót és Gádoros, nemcsak azért, mert fontos események hely-
színei, hanem mert ez a regény térbeli perspektíváját meghatározó háromszög, innen 
nézve vágyott nagyvilág a hősök számára Itália vagy vonzó-taszító metropolis Budapest. 
Dabrowska regényének kétségtelenül Kaliniec, a nagylengyelországi kisváros (mely 
akkor a cári birodalom nyugati határvidékén fekszik) az egyik ilyen középpont, a másik 
a Niechcic család lakóhelye, Serbinów. Mindkét regényben a tér elemei, kezdve a tájtól, 
a városokon keresztül egészen a szobabelsőkig gyakran művelődéstörténészhez méltó 
aprólékossággal vannak megfestve. 

Az „Éjjelek és nappalok" és a „Halálfiai" igen termékeny összevetés tárgya lehet a 
hasonló funkciójú kronotopikus elemek szempontjából. A következőkben a két regény 
néhány tipológiailag hasonló kronotoposzát kíséreljük meg körvonalazni. „Családi 
kör"-nek nevezhetjük az elsőt. Az európai irodalom családregényeivel megegyező 
módon a lengyel és a magyar regényben is kiemelkedő jelentősége van ennek a térnek, 
amibe beletartozónak véljük azt a konkrét helyet, ahol az illető család lakik szűkebb 
(ház) és tágabb (helység, helységek) értelemben. Itt élnek együtt - mivel mindkét 
esetben több nemzedék alkotja a családot - nagycsaládi formában a „família" tagjai, ez 
mindennapjaiknak helyszíne. A családi élet ciklikusan visszatérő eseményei (születés, 

10Csányi László: Babits valósága (Tények és érvek a Halálfiaihoz). = Üj Írás, 1983, 11. sz. 44. 
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családi ünnepek, eljegyzés, esküvő, összejövetelek, halotti tor — mindezek jellemző 
elemei e kronotoposznak) itt zajlanak le. Különösen az „Éjjelek és nappalok" „családi 
köre" sokrétűen megrajzolt, Barbara ifjúkorának társas, hazafias összejöveteleitől, a 
vendégeskedéseken keresztül Ostrzeiiski nagymama halotti toráig és a földbirtokosok 
baráti társaságáig. De a „Halálfiaiban" is megtaláljuk ennek a kronotoposznak az össze-
tevőit: a szüreteket, a karácsonyi ebédet, a vendégeskedéseket. A két regényben más 
ennek a kronotoposznak a súlya és jelentése, Babits regényében több mozzanat hang-
súlyozza a családi kötelék viszonylagosságát. A „családi kör" kronotoposzához kap-
csolódik, bizonyos fokig hozzá tartozik az „udvarházé". Említettük már, hogy nemcsak 
a lakóhely nagyságát, úri mivoltát jelöli ez a szó. Nemesi családról van szó mindkét 
esetben, olyan életmód, örökölt formák hordozójáról, mely évszázadok alatt alakult ki, 
és stílusa szorosan kötődik ehhez a fogalomhoz. Az udvarház a nemesi tradíciók szim-
bóluma, amely lényegében a két regény ábrázolt világában már nem a XIX. század 
közepi lengyel vagy magyar nemesi porta (a maga előjogaival, mentességével a beszállá-
solásoktól, házkutatásoktól stb.), hiszen Niechcicék nem birtokosai Serbinównak, Cenci 
néninek is csak egy darab szőlője maradt meg, egy életforma jelképe. Olyan jelkép 
egyébként, amelynek a lengyel és a magyar irodalmi hagyományban is igen gazdag 
számban vannak realizációi. Szinte a regényirodalom gyermekkorától létező, sokolda-
lúan kimunkált kronotoposz. „Egy ilyen udvarház több, mint a lakás — ez egy pszicho-
lógiai forma, a lengyel ház őstípusa, amelyet megőrizett a személyes emlékezés és az 
irodalom is, hiszen az irodalom alkotói egész évszázadokon keresztül épp ilyen fehérre 
meszelt falak között vagy azok árnyékában nőttek föl. ( . . . ) Ha ezeknek az udvar-
házaknak a leírásait összegyűjtenénk a lengyel irodalomban Czarnolas-i Jánostól [Jan 
Kochanowski] kezdve egészen Stefan Zeromskiig, hatalmas antológia születnék, amely a 
dicshimnuszokon kívül gyalázkodó szavakat is tartalmazna." írta Andrzej Kijowski 
Maria Dgbrowskáról szóló kismonográfiájában.11 Ebben az értelemben udvarháznak 
tekinthetjük a gádorosi Rácz-házat éppúgy, mint Niechcicék krepai vagy serbinówi laká-
sát. Az udvarház a nemesi életforma tivábbörökítésének a helyszíne, lakóinak a tradí-
ció folytonosságát kínálja, a nemzeti azonosságtudattól kezdve a társadalmi helyzetig. 
Jelenti például 1848 és 1863 hagyományának őrzését, a lengyel és magyar nemesi 
hagyomány demokratikus vonásait, de annak eltorzulását, kiüresedését, „úri duhaj-
sággá" változását is. 

A közép-európai nemesi kultúra jellegzetes agrárius szemlélete a két regény világában 
többek között abban is megnyilvánul, hogy a megművelt föld — mint szimbolikus és 
valóságos tér — fontos szerepet játszik. A mezőgazdasági munkák leírása az „Éjjelek és 
nappalok" szövegében viszonylag jelentős terjedelmet kap, a krepai és serbinówi élet 
menetét nagymértékben ez szabja meg. Bogumilt foglalkozása (intéző, jószágigazga-
tó) is a földhöz köti, családja létezésének ez az anyagi alapja. Úgy, mint a megmaradt 
szőlő a Rácz-birtokból Cenci néni számára. Éppen a birtok, a föld elvesztése jelentette 
ennek a társadalmi rétegnek a legnagyobb megrendülést. És a birtok megint csak nem 
csupán tulajdont jelentett ennek a társadalmi csoportnak, hanem életformát, és hagyo-
mányt, egy bizonyos agrár és vidáki szemléletet. A földet művelő, azzal kapcsolat-

11 Kijowski, Andrzej: Maria Dabrowska. Warszawa, 1964,10-11. 
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ban levő embernek más az időfogalma, mint a városban élőé, ahhoz a természeti idő-
höz van közel, ami ciklikus, körforgásos, űjra és újra visszatérő jellegével az évszakok 
változásához hasonló. Ez a föld szülőföld is egyben, melynek igen gazdag történelmi 
és érzelmi dimenziói vannak. Mind a két regényben ehhez a szülőföldi tájhoz, szű-
kebb hazához pozitív értékek kapcsolódnak. Itt most csak a „Halálfiaiból" idézünk 
egy rövid részletet: „Ó szelid, gyönyörű dunántúli dombok, józan, enyhe vidék! Miska 
különösen érezte most a tájnak szépségét... Miska előtt felnyílt az otthon varázsa, 
meleg szívvel látta a városkát, Gádorost, nyújtózni a hegyek aljában, mint macskát a 
vánkoson." (H. 9.). A föld mint kronotopikus elem szoros kapcsolatban van a falusi-
vidéki életformával. A közép-európai nemesi életforma — ebben rokona a parasztinak — 
jellegzetesen vidéki, a stabilitás, kiegyensúlyozottság iránti igény játszik benne fontos 
szerepet, inkább értékőrző, mint új értékeket teremtő. Ellentétes a polgárival, városi-
val. Az „Éjjelek és nappalokban" érdekes módon vidéki és városi szembenállása Bogu-
mil és Barbara alakjában jelenik meg a leggazdagabb árnyalatokban. A földeken élő 
kiegyensúlyozott Bogumil ellentéte a nyugtalan, változások iránt sóvárgó Barbara, aki-
nek évtizedeken keresztül dédelgetett elfojtott vágya visszakerülni a városba. Fiatal-
asszonyként így sóhajtozik: „Nem az iskolai képzettség a fontos, hanem a város! A 
város, ahol gomolyog az élet, ahol nem marad el az ember, nem tokosodik be, hanem 
előbbre halad." (ÉN. I. 79.). Babits regényében polgári és nemesi szembenállása, különb-
sége nem elsősorban a térviszonyok által közvetítve jelenik meg. 

Mind a két regényre jellemző viszont a kisváros-nagyváros ellentétpár, mint fontos 
értéktartalmakat hordozó kronotopikus elem. Dabrowska és Babits művében is jelleg-
zetes helyszín a kisváros: Kaliniec, illetőleg Sót és Gádoros. Mindegyik természetesen 
város, a maga közéletével, társasági formáival, hivatalaival, épületeivel. De mindegyik 
áttekinthető közeg, amelyben az emberi kapcsolatok — ennyiben megegyezőek a 
nemesi tradíciók világával — mindig személyre szólóak, ha úgy tetszik, vidékiek. Csak 
egy-két képet kívánunk megidézni ezen a helyen ezekről a városokról. Sótról: „A Tör-
vényszéki Palota volt az egyetlen kétemeletes épület Sóton, s ablakai hosszú, szigorú, 
impozáns sorokat alkottak." (H. 194.). Kaliniecről: „A Fő téren álltak meg, amelynek 
egyik sarkán a girbe-gurba házacskák között egy dombocskán álló, az őszi lombok 
fergetegéből kivilágló szép, de düledező kastélyra nyílt kilátás." (ÉN. I. 148.). A nagyvá-
ros, a nagyvilág a két regényben ennek a kisvárosnak, vidéki milieu-nek az ellentéte. A 
közép-európai kisvárosból csak el vezet az út, kifelé, fölfelé. Imrus és Agnieszka útja 
nemcsak a nemesi életformából jelent kifelé tartást, hanem térben is eltávolodást az 
otthoni fészektől, a provinciától, a perifériától a központig. Ami Babits regényében 
mindenekelőtt Budapest, az „Éjjelek és nappalokban" részben Varsó, részben a nagy-
világ, a külföld, ahol a lengyel mozgalom középpontjai vannak. Provincia és centrum 
viszonya a közép-európai meghatározottságok között sajátos tartalmakkal gazdagodik. 
Hiszen itt nemcsak a „várost" vagy metropolist kell meghódítani annak, aki bármilyen 
értelemben fölfelé igyekszik, hanem egy minőségileg — gyakran nyelvileg is — más 
közeget, amely nemzeti értelemben kifejezetten ellenséges is lehet (így éli meg például 
Szentpétervárt az Ostrzeríski család, annak az országnak, pontosabban államnak a fővá-
rosát, ahová politikailag szülőföldjük tartozik). 

Bizonyos értelemben a téralakítás problémaköréhez tartozik, hogy mindkét regény-
ben hangsúlyosan ,nemzeti" térről van szó. Nemcsak azért, mert a „Halálfiai" kezdő 
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képében, a szőlőhegyen Magyarország sorsáról volt szó, mert az „Éjjelek és nappalok-
ban" Ostrzenskiék kalinieci szalonjában elmaradhatatlan programpont volt a hazafias 
dalok éneklése, hanem azért is, mert ez a nemesi réteg a nemzeti hagyományok letéte-
ményese volt hosszú évszázadokon keresztül. Babits regényében a nemzeti tér teljesen 
egyértelmű, Magyarország földrajzi határával egyeznek meg határai. Dabrowska regényé-
ben ez inkább lengyel földeket jelent, ahol lengyelek laknak, függetlenül az illető terü-
let állami hovatartozásától. Ez a haza két irányban is különbözik a külvilágtól, bizo-
nyos fokig szemben áll Nyugattal és Kelettel szemben is (a Kelet a két regényben, 
különösen Dabrowskáéban, mindenekelőtt Oroszországot jelenti). A „Halálfiaiban" a 
hazához képest elsősorban Itália a nagyvilág, mint az egyszerű hétköznapi valóság ellen-
téte: álmok világa. A velencei albumot nézegető Nelli és Kováts Laci gondolataiban: 
„És villák és kutak, ciprus és pinia, várak a hegytetőkön, olajfaerdők, furcsa, keskeny 
utcák . . . Óh, nem törődni semmivel, csak menni, menni s végigálmodni e tarka planéta 
álmait! . . . " (H. 40.). De megjelenik — csak néhány alkalommal — a másik földrajzi 
távlat, Oroszország is. Döme bácsi fejtegetéseiben az éjszakai förgeteg, mint az országot 
fenyegető veszély, kétszer pedig a téli világ sejteti ennek az égtájnak a jelenlétét: 
„Künn a Tél uralkodott, keményre fagyott és szigorú mezők, egyhangú hó és jég, egé-
szen az orosz rónákig." (H. 23.). Ha Babitsnál csak halvány célzásként jelenik meg az 
ország határvidéki jellege, D^browskánál a tér egyik központi helye, Kaliniec városa két 
birodalom határához fekszik egészen közel, a némethez és az oroszhoz, a regény vilá-
gában igen sűrűn kell érzékelniük a szereplőknek, hogy határvidéken élnek. Az „Éjjelek és 
nappalok" lengyel világához képest Oroszország a hősök szemében már-már külföldnek 
számított, s Péterváron élő Julian Ostrzeriskit úgy tekintették, mint aki külföldön él. 
A közvélekedést így mutatja be az elbeszélő: „Barbara is inkább elítélte azokat, akik 
Oroszországban telepedtek le." (ÉN. I. 213.). S Kaliniecet semmiképpen nem tartják 
Európa keletéhez tartozónak. A városba érkezvén, így magyaráz Barbara férjének: 
„Nézd, ez a kastély egykor a Mioduszkiéké volt. Azután állítólag valami molnár vette 
meg. S a városka eléggé szép, igaz? Mégis csak nyuga t . . . " (ÉN. I. 148.). Agnieszka vi-
szont svájci tanulóéve alatt, majd Marcinnal az emigrációban számtalanszor tapasztal-
hatja hazája és a nyugat közötti különbséget. 

Befejezésül meg kell említenünk a két regény második részében — ahol a nevelődési 
regényhez közelít a művek világa — Imrus és Agnieszka iskoláit, mint jellegzetes krono-
topikus elemet. A nevelődés helyszínei közül mindkét regényben fontos szerepet kap a 
családi otthon, bizonyos nemesi magatartásminták és értékek átadójaként (gondoljunk 
Döme bácsi „leckéire" a magyar történelemből, a Niechcic család házitanítóira). A 
következő állomások: az iskolák, gimnáziumok és az egyetemek; az „Éjjelek és nappa-
lokban" Wenordenné kalinieci intézete, a varsói magángimnázium, a svájci egyetem, a 
„Halálfiaiban" a só ti gimnázium és a pesti egyetem bölcsészkara. 
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SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 

KOSZTOLÁNYI REGÉNYEINEK MOTIVÁLO TÉNYEZŐI 

Babits, amikor 1936-ban nekrológból kinövesztett nagy Kosztolányi-tanulmányát 
írta, láthatólag végiggondolta kettőjük viszonyának viharos történetét. Nyilván jól em-
lékezik, mikor az éppen beérkezett költőt jellemzi: „Könnyű és kicsi dolgokkal látszott 
megelégedni, kínálkozó, tetszetős hangulatokkal, érzelmes rajzokkal és játékokkal, 
puskini színezésű halk és elegáns vázlatokkal. (. . .) Úgy tűnt föl nekem, hogy hűt-
len lett nagyra tűzött céljainkhoz, s olcsó sikerekkel éri b e . . ( . . . ) Legyenek mások 
vatesek, a nemzet prófétái, a magasságok légtornászai! Ő megmaradt a fiatal és pompás 
újságíró, s gyermekemlékeit csengető dekadens poéta szerepében. ( . . . ) De egyszerre a 
költő nőni kezdett. ( . . . ) Ő ekkor egy könnyed mozdulattal egyszerűen eldobta a 
rímes és mértékes formát, mely mindaddig oly fontos volt neki, s megpróbálta szabadver-
sekben kifejezni magát. Ez nem adhatott igazi megoldást, s a Szegény Kisgyermek köl-
tője mindinkább a prózaírásra tért át. Egy nap elhozta hozzám Pacsirta című regényét, 
kéziratban. Most fedeztem fel benne a magyar próza nagyját. ( . . . ) Én is írtam prózát, 
s az én prózámnak is használt valamit a vers palaestrája. De külön tanulmány tárgyává 
tenni a próza titkait, mint egy különös versforma titkait: ki csinálta ezt más őkíviile 
magyar? - Flaubert jut eszembe, vagy régi francia akadémikusok, latin retorikusok, 
klasszikusok . . . ( . . . ) Ez valami, ami józan és érdemes, nem lemosolyogni való nagy-
ratörés és donkisottizmus. Munka. Mesterség. Művészet. Kifejezni az életet, az imá-
dandót és veszendőt, türelmesen, szerény darabjaiban, egyszerűen és hivalkodás nélkül. 
Próza."1 

Babits igen élesen tette fel a kérdést; s ha azután gondolatmenete úgy folytatódik is, 
hogy a szabadversben és a prózában nyert tanulságokat Kosztolányi hogyan hasznosí-
totta költői művének magasabbra emelésében, továbbra is minden elemzés kiinduló-
pontjának kell maradnia annak a rejtélynek, pontosabban annak a rejtélyes időszaknak, 
amelyben Kosztolányi nagy prózaíróvá, s ezen belül regényíróvá alakult. 

A rejtély megfejtését talán célszerű hátulról kezdeni. Kosztolányi ígéretet tett a tra-
gikusan meghalt Csáth Géza szellemének, hogy életét regényben örökíti meg. Ez a re-
gény, a Mostoha, végül is nem készült el, de töredékeit és a hozzá készített vázlatokat 
Dér Zoltán közzétette.2 A vázlatok között található egy Önéletrajz. Idézzünk belőle 

1 Babits Mihály: Kosztolányi. In: írók és olvasók. Tanulmányok. 2. kiad. Bp. Athenaeum, 1943, 
363, 364, 365. 

2Kosztolányi Dezső: Mostoha és egyéb kiadatlan művek. A Bevezetó't, Az önképzó'kör tagja c. 
fejezetet és a Jegyzeteket Dér Zoltán írta. Novi Sad, Forum Könyvkiadó, 1965. 
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néhány tételt: „önéletrajz. Születtem és meghalok. Kosztolányi-család. ( . . . ) Decsy— 
Brenner. Csáth Géza (morfium, halál). ( . . . ) Állatkínzás (Csáth Géza). Forradalom — 
politika. Keresztény kurzus. Fajszeretet-ellenszenves környezet az Űj Nemzedéknél. 
( . . .) Eltitkolni, amit tudok."3 Ezt követi egy „történelmi tabella", amely azoknak a 
hónapoknak az eseményeit foglalja össze, amelyekben az író a regényét — legalábbis az 
egyik változatban — játszatni akarta. Idézzünk ebből is: „Wekerle, 1918. október 15. 
London. Október 25. — (lógós katonák). Október 30. Katonák hosszú temetése a 
Rákóczi úton. 1918. okt. 31. Károlyi. - Tisza meggyilkolása, wilsoni elvek. Nov. 16. 
Népköztársaságot kiáltják ki. Dec. 1. Románok kihirdették Romániát. Dec. 4. Csehek 
Csehszlovákiát. Dec. 10. Vörös Újság megjelent. ( . . . ) Mindenki meghal most. A halot-
tasházakban nincs hely, siettetik a temetéseket, a koporsókat egymásra rakják, mint gyá-
rakban a szivardobozokat, tombol a halál nagyüzeme, s a sírásók tenyere megkérgesedik, 
egymás után dőlnek ki ők is, nem bírják a munkát. — 1918. novemberét írták. 

( . . . ) 1919. március 21. Tanácsköztársaság. Május 23. Román, jún 6. Kassa fel-
szabadulása, 1919. júl. 21 Peydl Gyula aug. . . . románok. — aug. 7. József főherceg, 
Friedrich. 1919. nov. 16. Horthy. 1920. jan. 15. békeszerződés aláírása."4 

Az időrendi tábla az Édes Anna regényvilágát idézi. Kosztolányi — úgy látszik — új, 
tervezett regényének írása közben ragaszkodott ehhez az apokaliptikus időszakhoz, 
Magyarország bukásának hónapjaihoz, és talán a Mostoha befejezetlenségének oka 
éppen az, hogy képtelen volt összeegyeztetni a Csáth gyermekkorában lejátszódott tra-
gédiát, az édesanya elvesztését azzal a történelmi tragédiával, amelynek részeként 
tekintette unokaöccse gyászos pusztulását is. Vagyis nem sikerült egy, homogén kom-
pozícióba kényszeríteni azt a komplex élményt, amelyet számára Csáth halála és Trianon 
jelentett. 

Csáth és Kosztolányi életművének párhuzamosságát már igen finoman taglalta Czére 
Béla tanulmánya.5 Dér Zoltán pedig egész sor publikációban tárta fel a rokoni, sőt test-
véri viszonynál is szorosabb „ikercsillagok" életművének érintkező pontjait.6 Thomka 
Beáta, aki a legrészletesebben elemezte Kosztolányi korai elbeszélő formáit, joggal álla-
píthatta meg: „Művészetét a tízes években az a létélmény határozza meg, melynek 
központi vonása a magányosságból származó közérzet."7 Csáth is így láthatta, leg-
alábbis erre utal 1916-ban írott levele, amelyben az „Ördög étlapját" dicséri. „Ez valami 
új dolog volt nálad. Kétségtelenül egy kiszélesítése a théma-körödnek, s így emelkedik 
— elvileg. A nagy írót kell, hogy az egész élet érdekelje. ( . . . ) így gondolom, hogy egy 
napon észre fogod venni a természetet, amely addig csak mint Staffage és symbolikusan 
szerepelt nálad. Egyszer majd théma és realitás lesz."8 Csáth Géza tehát még teljes 
leépülése idején is szeretetteljes szigorral figyelte unokatestvére művészetét, és ahhoz 

4 . m. 16-17. 
4 I . m. 17-18. 
sCzére Béla: Két érintkező pálya: Csáth és Kosztolányi. PIM Évkönyv 9. 1971-1972, 219-233. 
'összefoglalóan: Dér Zoltán: Ikercsillagok. Tanulmányok, kritikák, dokumentumok. Novi Sad, 

Forum Könyvkiadó, 1980. 
7 Thomka Beáta: A metafora, az „érzéki ábrázolás", a sugalmazás narrációja és Kosztolányi korai 

elbeszélő formái. Üzenet, 1985. 2 - 3 . sz. 93-104. I. h.: 102. 
s Közölve: Dér Zoltán: i. m. 148. 
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mérte írói fejlődését, amit ő maga már elért. Rettegett és minden módon elhárítani 
kívánt halálának híre Kosztolányit — úgy látszik — nemcsak a személyes emlékek össze-
gezésére, hanem műveinek új ráolvasására is késztette. Legalábbis erra utal a Nyugatban 
közölt nekrológja, amelyben egyáltalán nem említi például Csáth drámáit vagy zene-
kritikáit, de fontosnak tartja kiemelni analitikus szakkönyvét. „Különben a tragédiája 
messze visszaágazik az életbe. Az, hogy elmeorvosnak készült, talán öntudat alatt is 
kirezgése volt annak a megismerésnek, hogy beteg, és magán akar segíteni. Lázas buzga-
lommal vágott neki a klinikai munkának, és — Freud nyomán — nagyon fiatalon 
könyvet írt Az elmebetegségek psychikus mechanizmusául. Szakemberek dicsérték kris-
tálytiszta kórrajzait, ösztönös orvosi sugallatait."9 

Csáth Géza könyve újabban irodalmi szenzáció lett. A Magyar Tallózó című sorozat-
ban Szajbély Mihály adta ki, és az ő tanulmányán kívül, amely Csáth orvosi működését 
vetette össze novellisztikájával, Mészöly Miklós bevezetője foglalkozott Csáth művészi 
képletével, illetve Buda Béla tudománytörténeti utószava helyezte el ezt a doktori disz-
szertációt a freudista elmélet világtörténetébe.10 A. G. kisasszony kórtörténete illusztrálja 
és elmélyíti Csáth személyiség-elméletét. E szerint az elmélet szerint az Én-komplex 
mindenáron önfenntartásra törekszik, és ezért, ha összetevői, vagyis a szexuális komplex, 
az egészség-komplex, az anyagi-komplex, az erkölcsi-komplex, a származási-komplek és a 
vallási-komplex közül valamelyik megsérül, akkor az Én egyensúlyának fenntartására a 
többi komplex hipertrófiás burjánzásba kezd. A vizsgált nőbeteg például egészség-, 
erkölcsi- és származási komplexében sértve a különben atrofizált, vagyis elsorvadt vallási 
komplexet buijánoztatta mítosszá, és így a szegény, ambíciójában és szerelmében kielégü-
letlen, zsidó érzékenységében sértett nő apokaliptikus mítoszt alakított ki, amely szerint 
a világ uralmát átvette a Sátán, és őt, ennek a hatalomátvételnek egyetlen tudatos tanúját 
el akarja pusztítani. Ez a mítosz elérte célját: az alapjában sértett komplexeket, elsősorban 
a szexuálisát, rejtett kielégüléshez segítette, és így megóvta a személyiséget a pusztulástól. 

Csáth a nemzeti önérzet sérelmeit is beillesztette rendszerébe: ,Származási - vagy 
faji - komplex. Ez a komplex az egyén származását tartja számon mint olyat, amely-
nek révén szexuális téren, anyagilag is, erkölcsileg is, sőt a túlvilágon is (Egyiptom) 
jobban boldogulhat. A komplex nagy fokban kellemes izgalma: például egy győzelmes 
csata híre. Ez bizonyos fokig érdekli az anyagi, pénzkomplexet is. A komplex kellemet-
len izgalma például a nemzet pusztulásán, elveszett dicsőségén való töprengés. Ennek a 
komplexnek negatív izgalma hozta létre például Vörösmarty ,Vén cigányát', Tompá-
nak A gólyához' írt versét. Míg a komplex pozitív izgalma ugyancsak Vörösmartynál 
például a ,Zalán futásá'-ban, Zrínyinél a ,Zrinyiász'-ban élte ki magát. A komplex 
vágya a faj, a család boldogulása, érvényesülése. A komplex traumája például egy csata-
vesztés híre. Ez a komplex dekadens korokban atrophyzál."11 

9Csáth Géza: In: Kosztolányi Dezső: Egy éj alatt. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1977. A kötet anyagát 
összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Réz Pál. 1977,472. 

1 0 Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. A szöveget gondozta, 
sajtó alá rendezte Szajbély Mihály. Bp. Magvető Könyvkiadó, 1978. 

111. m. 29-30 . 
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Kosztolányi magyarság-élményét szépen elemezte Kiss Ferenc,12 Csáth Gézával kap-
csolatos megrendülését pedig plasztikusan ábrázolta Dér Zoltán.13 Azonban — vélemé-
nyem szerint — ezt a két élményt nem lehet egymástól elválasztani, Csáth halála után a 
hazája megcsonkításán, szülőföldje elvesztésén kesergő Kosztolányi Csáth személyiség-
elméletét tudta alkalmazni az új, kimondhatatlan élmény megragadására. Ennek legfőbb 
bizonyítéka a Trianont sirató versciklus - a Kenyér és bor című kötet végén elhelyez-
kedő Jajveszékelő — után írott novella, az Égi jogász. 

Az Égi jogász hiányzik minden újabb Kosztolányi-kiadásból (emlegetni is csak 
Rónay László emlegeti.)!3/a 1965-ben még így indokolták a novelláskötet összeállí-
tását: „Közli a Kosztolányi életében megjelent kötetek anyagát, két elbeszélés kivéte-
lével (Omnibuszkocsis, Égi jogász), melyeknek néhány mondata elhibázott, sértő."14 

Újabban már minden indokolás nélkül hagyják el.15 A cenzurális megfogalmazás figyel-
münket először az Omnibuszkocsis című novellára irányítja. Ez a Káin című novellás-
kötetben jelent meg, 1918-ban. Kosztolányi később nem közölte, tizenkét kötetes 
életmű-kiadásából is kihagyták. Nyilván esztétikai aggályai lehettek, mivel a novella szer-
vetlenül próbálja összekapcsolni a tízes évek novelláinak szokott szerkezetét egy aktu-
ális izgalommal; az Erdély ellen intézett 1916-os román támadással. (Ezt a támadást 
egyébként két hírlapi cikkben is érintette: Székely népballada; Mit álmodtál?)16 Kosz-
tolányit a címszereplő omnibuszkocsis lelki metamorfózisa érdekli elsősorban, mint 
ahogy a különleges körülmények hatására bekövetkező, a groteszkbe vagy a borzal-
makba áthajló metamorfózisra épülő ekkori novelláinak legnagyobb része. A kocsist 
váratlanul éri a román támadás Budapestre érkező híre; őt csak az érdekli, hogy beteg, 
haldokló kisfiának a kívánt játékszert, az agyaggalambot megszerezze. Azonban az er-
délyi rémes hírek hatására lelki egyensúlya felborul, és mintegy látomásban kezdi hajtani 
omnibuszát a támadók ellen. A befejezés a dühös hazafivá alakult bús apa ocsúdása, 
némi allegorikus kicsengéssel. „Most már tudta, hol van. Egy korty vizet ivott, lassacskán 
megához tért. Körültekintett a csöndes éjszakában s megnyugodott, hogy még alatta 
van a föld, az áldott és ismerős, melyet mind a két kezével foghatott. Nem is akarta 

1 7 
elengedni, soha. 

Az egyszerű, metamorfózisra épülő novellaszerkezetet az Égi jogászban sikerült át-
alakítania. Az ellentét, amely a novellahős kezdeti és a katasztrófa utáni állapota között 
feszül, immár bonyolultabb annál, semmint hogy leírhatnók a köznapiság és a morbidi-
tás közötti, Kosztolányi korábbi novellisztikájában szokott átbillenéssel. Kaszás-Kis 
János, a novella főhőse tiszántúli kubikos. Az olasz fontról tért haza, ahol légnyomást 
kapott. Azonban sem sérüléséről, sem golyó okozta sebéről, sőt általában háborús él-

' 2Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. Akadémiai Kiadó, 1975, 505-525 . 
13Dér Zoltán: Kosztolányi Dezső Csáth-versei. In: Ikercsillagok. 211—224. 
13l*Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp. Gondolat Kiadó, 1977, 9 8 - 9 9 . 
"Kosztolányi Dezső: Elbeszélések. Bp. Magyar Helikon, 1965, 1287. 
15Kosztolányi Dezső: Hét kövér esztendő. Kosztolányi Dezső összes Novellái. Szerk. Réz Pál. 

III. kötet. Bp. Szépirodalmi Kiadó,1981. 940. 
16Kosztolányi Dezső: Füst. Az írásokat összegyűjtötte és a szöveget gondozta Réz Pál. Bp. 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970, 321-323 , 324-327. 
17Káin. In: Kosztolányi Dezső novellái. Bp. Pallas, 1918, 125. 
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ményeiről nem hajlandó beszélni. A falut megszállják a románok. Kaszás-Kis Jánost — 
fegyverrejtegetés indokolatlan vádjával — egy román katona megpofozza, majd a tiszt 
elé hurcolja, kihallgatják, házkutatást tartanak nála. Kaszás-Kis János személyisége — a 
csáthi freudista kifejezéssel élve: Én-komplexe - jóvátehetetlenül megsérül. Az Én-
komplex két összetevőjét érte sérelem: az erkölcsi komplexet és a faji komplexet. A 
kubikost még sosem pofozták meg; nem alázta meg így se gazdatiszt, se katonai elöl-
járó. Közönyös és ijedt felesége sem alkalmas arra, hogy a szexuális komplex nagyra 
növelésével köszörülje ki a csorbát. Szenved, és adott gondolatvilágán belül próbálja 
racionálisan feldolgozni a sértést. Azután vágyképzetekbe merül, a bosszú elképzelt 
édességét ízlelgeti. Azonban szégyenét ezzel sem tudja lemosni. Ezek után merül fel 
benne a Semmibe menekülés vágya. „Világgá megy, Amerikába vagy még messzebb. A 
világ végére, túl az Óperenciás tengeren, hol már nincs semmi sem és le lehet lógatni 
lábát ebbe a semmibe. Milyen nagyszerű is lenne az. Csakhogy ehhez pénz kell, aztán a 
románok miatt senki sem mozdulhatott."18 Ekkor, talicskája ütemes nyikorgása köz-
ben megszületik benne a „költő". Folklór-törmelékekből, és saját, nagyon csökött vari-
ációs képességéből rakosgat össze néhány vers-szerűséget, amelyekkel a parasztok kö-
zött nagy sikert arat. Kocsmai mulattató lesz, egyfajta falubolondja. Ám a sérelmet ez 
sem orvosolhatja. Egyszercsak, egy éjszaka mennyei jelenést lát. A bot-, illetve pofon-
csinálta fűzfaköltőnek Kosztolányi — Szauder József által oly alaposan elemzett — csil-
lagos mennyboltja nyílik meg, és Isten mint egy ószövetségi prófétát meghívja, hogy 
igazítsa el a nemzet dolgát. Kaszás-Kis János a szokatlan élményt emelkedettebb stílus-
ban, rosszul értett idegen szavakat használva próbálja előadni. ,Az úgy esett - folytatta 
—, hogy künn ütem a tarlón. Csöndes szép este vót, pipázgatok, és nézőm a csillagokat. 
Úgy hulldogáltak azok, mint az esső. Hát mit látok? Az ég csak kinyillik, háromfelül 
olyan világosság támad, mint fényös nappal és fönn a felhőkbe muzsikát hallok, de 
ojan erőssen, mintha húsz banda húzná eccőrre. Akkó nevemen szólíttanak: Kaszás-Kis 
János — mondja valaki. Jelön' — mondom én, regula szerint. ,Te majd a magyarok 
dógát igazítod, már mint égi jogász" - mongya az a hang. ,Igönis' - mondtam és 
akkó leburúttam a fődre."19 A prófétai elhivatottsághoz Kaszás-Kis János méltóképpen 
fölkészült; szakadt, uraktól levetett ruhát szerez, az újságokat silabizálja, törmelék-
tudást szerez a történelemről és a politikáról: ,Attiláról, Szent Istvánról, Mátyás király-
ról beszélt, de Wilsonról és Clemanceau-ról is tudott már mindent."20 A fejében 
motoszkáló égi üzenetet nagy papirosokra íija, illetve pingálja. Zavaros tanítása a bibliai 
apokalipszis színeivel festi ki a magyaroknak majdan igazságot szolgáltató végidőt. „Csak 
az lösz majd — folytatta —, hogy összegyün mindön magyar. De mindön magyar, aki 
csak él a főd hátán. Oszt mögalakítják közös határozással a népek ligáját, vagyis hogy a 
fő-fő törvényt. Népszavazás lösz. Demokrácia, az is lösz. Akkó kiderül a magyarok igas-
sága, már hogy nem ők vótak a hibásak és elkövetkezik az igazi háború, ami még nem 
vót. Mindönkinek része lösz benne. Még a kismagyar gyerekök is ott ügyelnek maj, de 

" V é r z ő Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért. Ezt a könyvet Kosztolányi Dezső 
szerkesztétte. H. п., é. n. (Bp. Pallas, 1920.) 228. 

" I . m. 230-231. 
J ° I . m. 232. 
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csak hátú. Azok szödik föl a golyót, amit kilű az ellenség, mög a kapszlit, ami a fődre 
potyog, mert akkó semminek se szabad kárbaveszni."21 

Az író célzott a főhős háborús sérülésére; ezt mélyítette el, traumatizálta tovább a 
román katonától kapott pofon, és így billent át Kaszás-Kis János a „normalitás" hatá-
rán túlra, abba a pszichotikus állapotba, amelyben az Én-komplex, hogy megmentse 
saját magát, a vallási komplex hipertrofizálásával az őrületbe menekül. A folyamat pon-
tosan megfelel A. G. kisasszony Csáth által leírt kórképletének. Az Én - mivel túl 
van már a normális élet határain — nem kíván többé valóságos elégtételt. „Felhozták, 
hogy most már igazságot kérhet, azért, amiért arcul ütötte az a román katona. De ő 
úgy tett, mintha nem hallotta volna. Vagy talán már nem is értette. Olyan messze volt. 
Túl az óperenciákon, a semminél, mely megvigasztalta."22 (Kiemelés tőlem. Sz. L.) 

Ezek után a kubikos-próféta eltűnt a faluból. Pestre utazott, és zöld, piros szalma-
papiroson kinyomtatta iratait, és a menekülteknek, a hatóságoknak, a minisztériumok-
nak próbálta árulgatni őket. De, mint csöndes őrültet, mindenhonnan kidobták, a lapok 
szerkesztőségéből is. A semmiben időző próféta emblémát is talált magának. „Kabát-
jára, baloldalt — a szíve fölé — nemzetiszín szalagot varrt kereszt alakban. 

Ha kérdezték, miért, azt felelte: 
— Mivelhogy Krisztus urunkat is körösztre feszítötték."23 

A rendőrség is elfogta, végül a vagonlakó erdélyi menekültek között kapott szállást. Itt 
irkálta tovább verseit. 

„Ruhája hónapok múltán cafatokban lógott testéről, hajtókáját' belepte a piszok. 
Egyszer egy kispesti kocsmában megverték és kirúgták az ajtón. Orrán sokáig látszott 
két véres csík. Az emberek megálltak a fűzfapoéta előtt, aki valamit hasonlított Hazaffi 
Veray Jánoshoz és nézték. 

Körötte pedig folyt az élet. Szónokoltak, loptak, raboltak, irigykedtek és rágalmaz-
tak, üzleteket kötöttek, a valutaüzérek feleségei díszelőadásra hajtattak az Operaházba, 
a pöffedt igazgatók szájukban füstölgő szivarral vágtattak gépkocsijukon, a vendéglőkben 
cigányoztak, a kávéházban tortákat ettek, a bárban a város ringyó-színésznői angol és 
francia tisztekkel pezsgőztek, az orfeumban csiklandós kuplékat daloltak és fox-trottot 
lejtettek, a klubban százezer koronás bankokat húztak ki egy tétre, a tőzsdén hausse és 
baisse volt, a márka árfolyama emelkedett és esett, és csaltak liszttel, zsírral és cukorral, 
selyemmel, gyémánttal és szesszel, szerelemmel, művészettel és politikai jelszavakkal, 
kabáttal és gubával, magyarsággal és nemzetköziséggel egyaránt. 

János minderről semmit sem tudott. 
Amint esténként zúgó parasztfejét egy gázlámpáshoz nyomta és nézte a reménytelen 

kavargást, ő volt ebben a hűtlen országban a hűség, ő volt ebben a rothadt városban a 
megalázott szenvedés, a pokolba hullajtott ártatlanság, a jogászfajta szent prókátora, a 
leggyilkosabb világtörténelmi pör égi fiskálisa, a vértanú, kürtös és apostol, a dalolni és 
szólni nem tudó igric, aki csikorgó-ízetlen rigmusokban jajgatja ki barbár fájdalmát, a 
századokig parlagon hagyott parasztság magáraocsúdása, az eltékozolt napkeleti gaz-
dagság, egy évezredre nyúló sajgó visszaemlékezés, Komárom, Kassa, Pozsony, Eper-

211. h. 
" I . h. 
3 3 I . m. 233. 
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jes, Losonc, Szabadka, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely keserve, 
egy nép ki nem szakadható halálordítása. 

ő volt a magyar költő." 
Mielőtt behatóbban elemeznénk azokat a szálakat, amelyek e hirtelen kitöréssel vég-

ződő novellát összekötik Kosztolányi életművével, illetve eljövendő regényeivel, vessünk 
egy rövid pillantást arra a kiadványra, amelyben megjelent. A Vérző Magyarország a 
magyar irredentizmus első reprezentatív kiadványa. Kosztolányi, a szerkesztő, olyan 
szerzőket mozgósított benne, mint Gárdonyi Géza, Tóth Árpád, Schöpflin Aladár, Vég-
vári, azaz Reményik Sándor, Komáromi János, Jászai Mari, Krúdy Gyula, Hevesi 
Sándor, Oláh Gábor, Lyka Károly, Vészi József, Karinthy Frigyes, Vargha Gyula, 
Babits Mihály, Zilahy Lajos, Erdélyi József és Tolnai Vilmos. 

Az előszót viszont — néhány jelentéktelen szót a múzsák eszmeharcáról — Horthy 
Miklós írta, és szerepel a kötetben a konzervatív tábor jó néhány képviselője: Rákosi 
Jenő, Zadravecz István, Andrássy Gyula, Lukachich Géza, Herczeg Ferenc, Csernoch 
János, Dvorcsák Győző és PQrzsolt Kálmán. Az érvek között legtöbbször a kultúrfölény 
gondolata szerepel. Némi turanista színezetet Cholnoky Jenő cikke képvisel, de ő is tör-
téneti értékére szállítja le és nem faji szempontból tárgyalja a steppei népek kulturális 
örökségét. Kirí otrombaságával Zadravecz tábori püspök cikke, aki a szegedi nép elszánt 
irredentaságát bizonyítaná, de ő is kénytelen megállapítani, hogy Horthy seregébe leg-
inkább tisztek és Szegedre menekültek álltak csak be. A kisebbségvédelem már helyet 
kap némelyik cikkben, de elsősorban a területi egység felbonthatatlanságát hangsúlyoz-
zák, illetve arra hivatkoznak, hogy a csonka országnak kell ahhoz megerősödni, hogy 
példát mutasson az elszakított területek magyarságának. Herczeg Ferenc például így 
fogalmaz: „Addig is mit tegyünk mi magyarok? Semmi szükség sincs arra, hogy össze-
esküvést szőjjünk, hogy lázítsunk, hogy fegyvereket és nyomtatványokat csempésszünk. 
De ezt nem is teszi senki! A mi irredentánk színhelye nem a végeken, hanem Budapesten 
van. Itt kell szervezkednünk, itt készülődnünk. A készülődésünk a nemzet kulturális, gaz-
dasági és katonai erényeinek gondozása legyen. Szervezkedésünk: a társadalmi erők egye-
sítése."24 

Kosztolányi szerkesztői munkája nemcsak a szövegek összegyűjtésére korlátozódott. 
A kötet számára lefordította, illetve újraközölte François Coppée, Matthew Arnold, 
Swinburne, Ibsen és Heine egy-egy, a magyarokat magasztaló költeményét, illetve Car-
duccinak a szicíliai fölkelésről szóló verséből egy magyar vonatkozású strófát. Emellett 
a magyar szellem nagyjainak (Berzsenyi, Ady, Kossuth, Széchenyi, Eötvös, Kemény, 
Petőfi, Tompa, Reviczky, Deák stb.) és nagy európai íróknak, illetve tudósoknak (Mi-
chelet, Victor Hugo, Sully-Prudhomme, Landor, Reclus, Luther, Milton, Grimm, Nietz-
sche, Sir Philipp Sidney, Carlyle, Montesquieu, Béranger stb.) egy-egy híres idézetét kö-
zölte a cikkek között a magyar kultúráról, illetve szabadságvágyról. 

Ez a szerkezet is utal arra, hogy célja nem elsődlegesen politikai volt. Barátainak, 
Nyugat-beli fegyvertársainak felvonultatásával és az idézetekkel egyaránt azt akarta rep 
rezentálni, hogy magyarság és európaiság elválaszthatatlan, és Európa szempontjából 
is tragikus a trianoni békediktátum. (Tudjuk, hogy már 1919-ben komoly szándéka 

24Herczeg Ferenc: Irredenta? In: Vérző Magyarország, 72. 
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volt, hogy a Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben című megrendítő versét 
valóban eljuttassa a címzettekhez.) A vérbeli írók kötetbe foglalt versei vagy novellái 
különböznek is alaposan a politikusokétól, illetve a politizáló újságírók vagy tudósok 
közleményeitől. Krúdy Gyula például Az utolsó garabonciás című novellájában — amely 
szintén nem jelent meg azóta, sőt még a Krúdy-bibliográfiából is hiányzik — Kosztolá-
nyihoz hasonlóan egy félresiklott népi figurát, egy őrült postást teremt, aki évtizedekig 
járja a régi országot egy felbontatlan levéllel, melynek üzenetét végül haldokolva, vagon-
lakóként hajlandó csak fölfedni. Babits novellája, A repülő falu szintén csöndes őrültet 
választ főhősül, aki családja elvesztése után részegségekbe és vigasztaló látomásokba 
menekül. A legtanulságosabb Karinthy Frigyes állásfoglalása. Ő egy szó, a „haza" „ki 
nem mondását" indokolja a fiához intézett Levélben. Azt indokolja, hogy miért hallga-
tott a hazáról akkor, amikor mindenki hangoztatta, s miért nevezte magyar helyett 
inkább embernek magát. S mégis, a veszteség után mondhatatlanul fáj neki a ki nem 
mondott szóval jelzett entitás elvesztése. Hadd idézzük írásának utolsó bekezdését, 
amely hasonlíthatatlan tömörséggel foglalja össze, talán verseinél is tömörebben azt 
a nemzettudat-váltást, amely a háború és a békekötés után bekövetkezett nála. „De 
nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: 
valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról 
— arról, hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, 
amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg 
fogod tudni, mire gondoltam."2 5 

Ha a politikusok élre-tűzésével, illetve bevételével el is követett Kosztolányi némi-
nemű erőszakot saját és barátai gondolkodásmódján, illetve szándékán (erre a felemás-
ságra utal talán a mottóul választott, a Buda halálát záró Arany János-idézet és a vele 
összepárosított, Dante Paradicsomának XIX. énekéből származó híres Magyarország-
célzás, mert mindkettő a kontextusból kiszakítva mást sugall, mint kellene), saját novel-
lájában semmiféle engedményt nem tett. Nem dicsőíti az ellenforradalmi kurzust, sőt, 
az Édes Annát megelőlegező képet fest az antant védőszárnyai alá húzódó rezsim halál-
táncszerű tobzódásáról. Nem nevezhető semmiképpen sem alkalminak ez az írás, annál 
kevésbé, mert igen hosszú előtörténete rajzolható meg a Kosztolányi-életmű mélyáramá-
ban. Igaz, hogy a Csáthtól tanult pszichikai mechanizmus újdonság korábbi novelláinak 
csattanóra épített szerkezetéhez képest, más karakterisztikumai azonban visszanyomoz-
hatók mind a költő, mind a novellista, mind a publicista Kosztolányinál. 

1906-ban A komédiás dala című versében már megkülönbözteti a „durva ember-
rengetegben" elkülönülő komédiást. Kaszás Kis János, az őrült költő-próféta gyökerei 
eddig a clown-önazonosításig nyomozhatok vissza. A Négy fal között című kötetben 
rögtön ezután következik az Egy őrülthöz című vers, melyben a költő hivatását az 
őrült király szolgálatában látja: 

Te vagy királyom, én a szolgád, 
ints, és ha kell, én meghalok! 
Én, én a bölcs. . . én, én a költő . . . 
a te első alattvalód. 

2 5 Vérző Magyarország, 198. 
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A szegény kisgyermek panaszai között a sokszor felidézett honvéd-nagyapa emlékével 
összekapcsolva fogalmazza meg a „kimondhatatlan kín" motívumát: 

mert néma gyermek minden kismagyar, 
s a Nagyvilág nem érti a szavát. 

A Síppal, dobbal, nádihegedűvel című versben (1909) a mámoros költői Énnek merül 
fel a bűnös város apokaliptikus haláltáncának látomása. A Lánc-lánc eszterlánc című 
kötetben (1914) szerepel az öt évvel korábban írott vers, A magyar koldus. Nagyapját, 
mint a tragikus magyar nemzetsors hordozóját, falu bolondjának teszi meg ebben a 
versben. 

Egy vén bolond, bolygó pojáca, 
vállán rohadt rongy a ruha, 
a föld hátán a legszegényebb, 
kire nevetve-sírva néznek, 
ha bekerül a faluba. 

A Petőfi Társaságban 1918-ban felolvasott székfoglaló Óda azt tartja fontosnak az 
imádott Petőfi lábához letenni, ami bolyongó nagyapját és a költő unokát összeköti. 
1919-ben a Nagyapa—Apa—Magyar motívum végleg összeforr a koldus képével. 

A sorsomat adtam agyarnak, 
fognak, körömnek és tusának, 
s mindent a földgömb koldusának, 
a vak mártírnak, a magyarnak. 

ő az Apa, a mondhatatlan, 
a Nemző, aki sír a földön, 
és most, mit kaptam tőle kölcsön, 
az életet is visszaadtam. 

(Ima harc előtt) 

Később is fölmerül, pozitív értelemben a bolond-koldus-cigány képzete, mint költő-
szimbólum. A legszuggesztívabb a Rómában, 1924-ben írott Krúdy-versben: 

Magyar-búcsúztató, testvéri magyar te, 
süllyedő világban utolsó, legelső 
cigány. 

Ugyanebben a kötetben, a Meztelenül szabadversei között találjuk a híres Zászlót, ahol 
eszünkbe kell jutnia Kaszás Kis Jánosnak, 
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s hirdet valamit 
rajongva. 
Ha már megszokták és rá se figyelnek, 
ha alszanak is, 
éjjel és nappal, 
úgyhogy egészen lesoványodott, 
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok 
a háztető ormán, 
egyedül, 
birkózva a csönddel és a viharral, 
haszontalanul és egyre fönségesebben, 
lobog, 
beszél. 

Ugyanakkor a motívum folytatódik immár negatív irányban is, hiszen az Égi jogász 
leszármazottja, az Egy rossz költő.. . című vers hőse is, kinek 

Kopaszodó, büszke apostol-homlokára az élet 
tette könnyes koszorúját, fölistenítve 
ifjúkori álmát, melyben egyre jobban hisz. 
Még a rossz táplálkozástól és tüdőbajából származó 
soványsága is stílusos. Akár a könyvben. 
Hiába beszéltek, kritika, irodalom. 
ő az ideálizmus. Ő az igazi költő. 

(1924) 

És utalnunk kell a Marcus Aurelius-\ersre, ahol keményen elutasítja a „kancsal apos-
tol"-t, „a jósokat, a boncokat, a ferde vajákost", akiknek „úgy fintorog arcuk / mint a 
bolondé" 

Kosztolányi költészetében ez a motívum nemcsak azért oszcillált, illetve tolódott el 
jelentésben, mert a „keletiség" jelentése megváltozott a Horthy-korszak első évtizedé-
nek vége felé, és így kihívta a költő elutasítását, hanem azért is, mert eleve kétjelentésű 
volt a bolond-próféta-nemzetioköltő azonosítás, amint ezt novelláiból is igazolhatjuk. 
Felesége által idézett diákkori naplói, és Babits-csal Bécsből folytatott levelezése egya-
ránt bizonyítják, hogy kezdettől fogva rajongás és szorongás kettősségében élte meg 
magyarság-tudatát. Éppen ezért az elutasítás és az azonosulás kettőssége határozza meg 
a nemzeti költőről, illetve a nemzettel azonosuló értelmiségiről alkotott felfogását is. 
(Mintha a Vörösmarty-vus, ,A magyar költő" tragikus pátosza és az arra épített 
Arany-paródia, Az új magyar költő tragikus iróniája között ingadoznék.) A Vissza a 
gyermekekhez (1906) című novella még kezdetlegesen mutatja a képletet: az európai 
kultúrával, illetve a városiassággal csak akkor lehet azonosulni, ha a nemzeti identitást 
megtagadjuk. A Tücsökdal az éjszakában „fűzfa-poétának" nevezi a tücsköt, mégsem 
tud hatásától szabadulni (1905-1906). Egyértelmű gúnnyal utasítja el egy további 
„verstárgyban" Hazaffi Veray Jánost, illetve a hozzá hasonló alkatú „elkötelezett" nép-
költőket. (Ez A vörös ünnep című karcolat egyenes elődje a Forradalmár című vers-
nek.) Másrészt A magyar fiú című elbeszélés főhőse a maga modern polgári létét meg-
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tagadva tesz szerelmi vallomást a templomban fekvő régi király sírjának, mintegy a 
nemzeti azonosság jelképének. A tehetségtelen népköltő mint tragikomikus figura elő-
ször a Bocsánatot!.. . című elbeszélésben bukkan fel. A gavallér, az elbeszélés főhőse 
végül felakasztja magát, hogy megbűnhődjék a népköltőn elkövetett sértésért. A súgó 
című novellában már a Néróra emlékeztető módon rajzolja meg a költészetet és életet 
összekeverő, pusztító dilettáns figuráját. 

Dilettantizmust, népköltőséget először A bolond magyar című novellában köt össze 
a nemzeti karakterisztikum belső tragikomikumával. Mint ahogy 1909-ben a Magyar 
koldusban, itt, 1913-ban a prózában tudja megragadni a magyar jellemnek azt az ön-
pusztító karakterét, amelyre majd a Vérző Magyarországban egy Széchenyi-idézettel 
utal: „A magyar csak saját magát fogja meggyilkolhatni, más által el nem pusztít-
ható."26 A novella főhőse egy túlságosan is civilizált és önuralommal bíró földbirtokos, 
aki két fiának értelmetlen pusztulása után egyszerre csak visszazüllik zsíros, ázsiai bar-
bárrá. A halálát konstatáló olasz orvos így töpreng: „Az első magyar, akit ismertem. 
Valaha régen a történelemben azt olvastam, hogy a régi magyarok elpusztították az 
egész világot, s maguk is ebbe pusztultak bele. Ki tudja, hogy pusztítani nem annyi-e, 
mint szenvedni? 

Kapuja előtt megint rágondolt: Különös ember lehetett. Azt mondta a felesége, hogy 
a bánat ölte meg, valami magyar bánat. Az ilyen egzotikus fajok talán jobban tudnak 
szenvedni, mint mi. Különben nem ismerem a magyarokat. Nem tudom, mi a magyar 
bánat."27 

A nemzeti jellemet tehát Kosztolányi labilisnak tartotta; a ki nem érlelt, belső tar-
tássá nem változott európaiság, civilizáció alatt állandóan ott lappang fenyegető alterna-
tívaként az ázsiaiság. Amiképp a „bolond magyar" egyéni tragédiája hatására ment át a 
metamorfózison, a nemzeti karaktert megtestesítő Kaszás Kis János az össznemzeti 
csapás következtében vált „bolond prófétá"-vá. Tudjuk azt, hogy a gyermek Koszto-
lányi eposzt tervezett a magyarok ázsiai életéről.2 8 Később azonban egy ideig kibékít-
hetetlennek látta az európaiság és az ázsiaiság ellentétét, és talán Nietzschéhez való 
ambivalens viszonya is — amely Juhász Gyulával való levelezéséből tárul fel — azzal 
magyarázható, hogy zavarták a német filozófus prófétai attitűdjei. A szintézist majd 
élete vége felé az Életre-halálra című vers teremti meg. 

A háború alatt írott publicisztikája jó néhány fontos mozzanatot előlegez az Égi 
jogász világképéből. Például a galíciai zsidó menekültekről írott cikke rokonságot te-
remt a zsidó és a magyar szenvedés között. A szánalmat és befogadást kérő zsidó mene-
kültek az ő szavaival így érvelnek: „A falu gyertyafényes csendjében majd mesélhetünk. 
Ti ezeréves szenvedésről, és mi olyan szenvedésről, melynek évezredek sem szabtak 
határt. Jobbágyi igánkat még nem vették le a vállunkról."29 (1916) Parasztság-képe is 
formálódik ezekben az időkben. Pontosan azt a motívumot emeli ki, mint a harmadik 
rend, a polgárság tagja, a parasztságról szólván, hogy neki mint írónak kötelessége a 

281. m. 68. Idézet a Kelet Népéből. 
2 7 A léggömb elrepül. (Kosztolányi Dezső Összes Novellái, I.) Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1981,510. Sajtó alá rend. Réz Pál, 
2 8Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. Révai, 1938,67. 
2 9Mi huszonötezer . . . In: Kosztolányi Dezső: Füs t , Bp. 1970. Szépirodalmi Kiadó, S. a. rend. 
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nem beszélők, a kínjaikról artikulált beszámolóval nem rendelkezők helyett e szenvedé-
sek kimondása. 

„Ez az írásom legyen a negyedik rendé. Azoké, kikről senki se szól, a névteleneké, a 
szegényeké, a nem polgároké, kikről csak a hű és megbízható hivatalos jelentések szá-
molnak be, de akiknek a neveit nem nyomtatja le a sajtó, még a haladó, jövőt akaró 
sajtó sem, mikor vitézségi érmet kapnak, se mikor golyó jáija át délceg testüket, se 
mikor lerogynak a földre. A szegényeknek szegény a jutalma is. Egy betű-koszorút teszek 
le sírjukra. 

Névtelenek ők, kik most szereznek nevet. Millió és millió áldott búzaszem az isten 
szántóföldjében . . . porszemek . . . buborékok . . . hulló csillagok . . . " (1916)30 

A legfontosabb azonban, hogy az őrült apostol figurája is fölmerül az újságcikkek 
között, ráadásul ez az apostol is költő, ő is örök béketervvel házal, ő is a lapok szer-
kesztőségeit jáija. (Apostolok, 1918.)31 A cikk hangja kiábrándult és ambivalens; nem 
ítéli el a figurát, csak az élet és történelem abszurditását hangsúlyozza, amelyben ez a 
hamis isteni jelenéssel házaló őrült megjelenhetett. 

Az Égi jogász főhőse a semmibe jut el, és kitűzi a keresztet. Semmi és Kereszt: két 
vezérmotívum, melyre Kosztolányi elkövetkező regényei is számtalan utalást tartal-
maznak. A rossz orvos eskető papja, a maga egyszerű, de meg nem fogadott beszédével 
ellenpontot alkot a dantei módon, élő testtel a pokolba, a kárhozatba jutó hősök élet-
útjához. A Nero — érthető módon - nem alkalmaz keresztény ellenpontot a semmibe 
jutó őrjöngő hőséhez; hiszen még Seneca is sok vonást visel magán az ifjúkorban terve-
zett, de soha meg nem írt Julianus apostata öntudatos pogányából. Annál inkább elő-
képe az Égi jogász a Nérónak abból a szempontból, hogy egy sérült Én-komplex históri-
áját mutatja be a dilettáns démonikusra növesztett figurájában. 

A nemzeti karakter kritikus és önkritikus vizsgálatának programja viszont töretlenül 
folytatódik a két bácskai regényben. A Pacsirta a Kereszt, az Aranysárkány a Semmi 
jegyében áll. Rónay György találóan utal arra, hogy Vajkay Ákos egy jellemző típusnak 
a képviselője: „Kimerült vér ez, melynek a rút, szomorú, magtalan Pacsirta mintegy 
szimbolikus utolsó gyümölcse."32 Tovább is mehetünk ezen a szálon: Vajkay és csa-
ládja a régi magyarság nemesi változatát képviseli, és terméketlenségük, a Kereszt je-
gyébe hanyatlásuk a régi ország pusztulásának szimbóluma. A fiatal Ijas, a költő úgy 
figyeli meg, úgy vési eszébe és szívébe szenvedésüket, ahogyan az őrült népköltő az Égi 
jogászban a „kimondhatatlan kín" halálordítása volt. „Legott kivette jegyzőkönyvét és 
állóhelyében fölírt valamit, valami fontosat, amit soha, de sohasem szabad majd elfelej-
tenie: 'Szegény Pacsirta szüleivel éjfél után megy. Széchenyi-utca. Hordár.' A jegyző-
könyvet visszatette zsebébe. De aztán még egyszer kivette, hosszan bámulva a jegyzetet, 
valamin tépelődve. És kezébe kapva irónját, három nagy felkiáltójelet írt utána."33 

Katolicizmus és nihilizmus szoros kapcsolatára a Kosztolányi-életműben már figyel-
meztetett Baráth Ferenc tanulmánya is.34 Azt viszont nem tudta eldönteni, hogy az 

3 0 A paraszt. I. m. 356. 
3 1 I . m. 4 5 2 - 4 5 3 . 
3 2Rónay György: A regény és az élet. Idézi: Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?" Bp. Kozmosz, 

1985,96. 
33 Kosztolányi Dezső: Pacsirta. Bp. Révai, é. n. 205. 
34Baráth Ferenc: Kosztolányi katolicizmusa. Vigília 1937,477-484. 
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író szolidaritás-eszméje mennyiben keresztényi és mennyiben a liberális eszmerendszer-
ben gyökerező. Ugyanezt a jelenséget, hit és nihilizmus sajátos párharcát hozta méltán 
kapcsolatba az egzisztencializmussal Barta János híres tanulmánya. Az Aranysárkány 
képrendszerét vizsgálva legújabban Juhász Erzsébet talált meggyőző párhuzamokat az 
Undort író Sartre és Kosztolányi között.35 Azt tehetjük ehhez hozzá, hogy mind a 
semmi ,és a kereszt közötti ingadozás, mind a Heidegger előtti egzisztencialista hangütés 
alapos joggal magyarázható Kosztolányi legbensőbb, kettős tragédiájából: Csáth elvesz-
téséből, illetve szülőföldje elcsatolásából, tágabban a régi Magyarország széthullásából. 

Az Aranysárkány fordított nevelésregény, mint Király István legutóbb is megállapí-
totta.36 Míg a Pacsirta a dzsentri életvitel ellehetetlenülését mutatta be, a régi ország 
széthullásának másik faktorát, a polgárság értékválságát Nóvák Antal tragédiája jelzi. Az 
öngyilkos tanár figurája szintén a csáthi modellen épül: felesége hűtlensége, majd halála 
oly mértékben megsértette szexuális komplexét, hogy a hivatásával kapcsolatos önér-
zet-komplexe növekedett meg hipertrófikusan, és ezért vált sebezhetővé és elpusztít-
hatóvá. ő azonban egészséges lélek, aki nem menekül képzelgésbe, nem épít ki mítoszt, 
illetve kezdeti habozás után elutasítja ezeket az önvigasztaló mítoszokat, és inkább 
önként a halált választja. A Király István által „toldalékolt"-nak nevezett regényszer-
kezet, a Nóvák Antal öngyilkossága utáni fejezetek azt a célt szolgálják, hogy lelep-
lezzék azokat, akik nem voltak ennyire bátrak, és mítoszok nevében akarták elérni a 
maguk teljességét. Az ő életük céltalanságát leplezi le a borzongató utolsó mondat. 

Nóvák Antal vezetékneve nemzetkarakterológiailag meghatározott. Szláv—magyar 
név, emlékeztet Kosztolányi büszkeségére, aki mindig emlegette ősei szlávval kevert 
magyar vérét. A panoptikumszerű tanári kar tagjai is többnyire beszélő nevet hordanak: 
Fóris föltehetőleg szlovák, Nyegre Lázár föltehetően román, Liszner Vili sváb nevet 
visel, a rokonszenves Glück Laci pedig a zsidó polgárosodás típusát csatlakoztatja ehhez 
a nemzetiségi körképhez. A liberális eszmékben hívő és a pozitivizmus eredményeivel 
fölvértezett magyar polgár, Nóvák elpusztul az eszméit immár el nem fogadó és a 
disszolúció felé haladó társadalmi környezetben. 

Nincs szó arról, hogy ezek a regények allegóriák lennének. Kosztolányi egyszer, a 
háború végén írott egyik cikkében dühösen el is utasította az allegóriát.31 Mégis, a 
Horthy-korszak viszonyai között föltétlenül fölerősödött az allegóriára emlékeztető uta-
lástechnikája. (Erre utal például az is, hogy a későbbi Esti Kornél-történetek jónéhányá-
nak magját, mondhatnók első változatát megtalálhatjuk háborús publicisztikájának egy-
értelműen allegorikus darabjai között, pl.: Síri reklám, Sötét vonaton, Kalandos utazá-
saim.) Ez a tendencia legjobban az Édes Annában erősödött fel. Ha egy meghatározást 
kellene alkalmaznunk a regényre: az osztályharcban megnyilvánuló nemzeti öngyilkos-
ság allegóriájának nevezhetnénk. Vizyné, a szexuális, faji-származási és önérvényesítési 
komplexében jóvátehetetlenül megsérült úriasszony elpusztíttatja önmagát a megalázott 
Annával, akit helyettes gyermekként és szadomazochista szexuális partnerként használ, 
ők a főhősök; a regény elején idézett római rituálé halottas imája Vizynéért szól 
elsősorban (Anna életben marad; élőkért nem szokás halotti imát mondani). A paraszt-

3 5 Juhász Erzsébet: Az Aranysárkány képrendszere. Üzenet, 1985, 2 - 3 . sz. 126-140. 
3tKirály István: A személyiségválság regénye: az Aranysárkány. Üzenet, 1985, 2—3. sz. 115-125. 
3 7 Allegória. In: Füst. 474-475. 
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ságot jelképező Annát rokona, Ficsor „elvtárs" szolgáltatja ki az uralkodó osztályt 
képviselő gazdáinak, hogy a saját bőrét mentse. Nem lehetetlen, hogy Kosztolányi itt 
keserű fintort vág a szociáldemokrácia felé, amely a Bethlen—Peyer paktummal lemon-
dott a parasztság befolyásolásáról és ezzel kiszolgáltatta az államhatalomnak. Vizyné 
korábbi cselédjei ugyanúgy a régi és soknemzetiségű ország körképét adják, mint a 
tanári kar az Aranysárkányban. Anna ugyanúgy nem tudja kidadogni kínját, mint azok 
á korábbi őrültek, bohócok, dilettánsok, akik éppen a kín kimondhatatlanságába, arti-
kálhatatlanságába rokkantak bele. A megfigyelő, a költő a Pacsirta-beli Ijas szerepét itt 
Moviszter játssza, aki hangsúlyozottan nem költői mivoltában lép elénk, hogy őskeresz-
tényi ihletésű vádjait elmondhassa a fölött a társadalom fölött, amely osztálytagozó-
dásában és osztályharcában egyaránt elpusztítja a nemzetet, s a nemzetben az emberisé-
get. Moviszternek azért kell nem költőnek lennie, hogy a végén felléphessen maga Kosz-
tolányi. Ilyen kettős csavarással mondja el az író saját védelmét, és az értelmiség ítéle-
tét a magyar társadalom felett. 

Kosztolányi tehát a maga sajátos „irredentá"-jában, az Égi jogászban jutott el elő-
ször összefoglaló társadalomképhez, és olyan prózaszerkezethez, amely alkalmas volt 
immár nagyobb epikus művek alkotására. A Csáth által közvetített, sajátos freudizmus 
segítette ebben, és talán nem járunk el helytelenül, ha a Freudot hatalmas ódával ün-
neplő Kosztolányiról szólván, mondandónkat éppen egy Freud-idézettel fejezzük be. 
A bécsi tudós 1932-ben egy cikksorozatban összefoglalta egész tanát. Ebben a következő 
meghökkentő példát alkalmazta: 

„Felettes-én, én és ős-én tehát az a három birodalom, terület vagy tartomány, amire 
a lelki szerkezetet szétbonthatjuk, és amelyek kölcsönhatásával a továbbiakban foglal-
kozni akarunk. Engedjenek meg azonban elsőbb egy rövid közbeszólást. Gyanítom, 
hogy elégedetlenek Önök, hogy a tudat három minőségének nem felel meg lelki készü-
lékünk három területe, és talán eredményeink összekuszálódását látják benne. Vélemé-
nyem szerint azonban nincs jogunk hozzá, hogy a dolgok ilyen sima elrendeződésére 
számítsunk. Engedjenek meg nekem egy hasonlatot, jóllehet a hasonlatok nem dönthe-
tik el az igazságot, de alkalmasak arra, hogy könnyebben elképzelhetővé tegyék a 
dolgot. Képzeljünk el egy országot, különböző terepviszonyokkal, dombvidékekkel, sík-
sággal, tóvidékkel. Laknak benne németek, magyarok és szlovákok, akik különböző 
foglalkozásokat űznek. Lehetséges lenne most már egy olyan elosztás, hogy a dombvi-
déken németek laknak, akik állattenyésztők, a síkságon magyarok, akik gabonát és 
szőlőt termelnek, a tóvidéken szlovákok, kik halászattal és nádfonással foglalkoznak. 
Ha ez az elosztás pontos és teljes lenne, nagy öröme telne benne egy Wilsonnak, és igen 
kényelmes lenne az előadás a földrajzórán. Ha azonban ezen vidéket beutazzák, sokkal 
kevesebb renddel és sokkal több keveredéssel találkoznak. Németek, magyarok és szlo-
vákok mindenütt vegyesen laknak, a dombvidéken földművesek is vannak, a síkságon 
tenyésztenek állatot is. Bizonyos tekintetben természetesen találkoznak olyan viszo-
nyokkal is, amilyet vártak, a hegyekben nem lehet halat fogni és a vízben nem terem 
szőlő. A vidék képe nagyjában megegyeznék elképzelésükkel, a részletekben azonban 
igen nagy eltérések lehetnek."38 

3®Sigmund Freud: Pszichoanalízis. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta: Simó Sándor, Buka-
rest, Kriterion, 1977, 156-157. 
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TEVERDOTA GYÖRGY 

PÁRBESZÉD A KORRAL 
- József Attila gondolkodói alkata — 

„A verselés és költészet terén igazán szép haladást tettem" - írta József Attila 1922 
augusztusában fiatalabb nővérének, és talán a Juhász Gyulától nemrég kapott biztató, 
dicsérő levéltől felbátorodva hozzátette: — „Meglehet, hogy egy hónapon belül ott leszek 
a beérkezettek között." Nem sokkal utóbb pedig gyámjának jelentette ki: „A Parnas-
susra is elindultam."1 A tervezett egy hónapból, amely alatt meg akart érkezni a 
Parnassusra, tizenöt esztendő lett, s míg a csúcsra jutott, kezdeti, sugárzó önbizalma 
végzetesen összetört, a költő megbánta, hogy a múzsák berke helyett nem a „havi 
kétszázat", a tisztes polgári foglalkozást választotta. Másfél évtized csalódásai, kudarcai 
nyomán úgy látta: élete során, remekműveit megírva olyasmivel foglalkozott, ami nincs. 
Kótyagos poétának tekintik, senki sem veszi komolyan. 

Téves lenne azonban életprogramját a pályakezdés eufóriája vagy a pályavég halálos 
rezignációja felől megítélni. Emberi képességei és igényei a maguk teljességében csak 
1922 után bontakoztak ki. Az évtized derekán vált világossá számára, hogy nem elégíti 
ki őt a szép szavak alkímiája: „Én nem azért jöttem, hogy bőgjek, hogy buzdítsak, 
hanem hogy tegyek" — írta Nem én kiáltok c. kötetének utószavában.2 Ettől kezdve 
soha nem mondott le arról, hogy cselekvő ember legyen, tevékenyen — és nemcsak a 
költészet művelése révén - beleavatkozzon a világ alakulásába. 

Harmadik nagy életterve még ennél is később tudatosodott benne, azzal egyidejűleg, 
hogy a húszas évek "utolsó harmadában az ihletet, a költő szellemiségét és a spekulációt, 
a bölcselő munkáját elválasztotta egymástól. Ekkor ismerte föl, hogy az alkotó tevé-
kenység nem elégíti ki őt teljesen, s gondolkodóként is jelentős eredményeket akart 
felmutatni. Életének utolsó évtizede, mialatt halhatatlan életműve kibontakozott, alko-
tás — teoretizálás — közéleti tevékenység hármasságában telt el. Természetes, hogy az 
utókor a költőt nem életprogramja alapján ítélte meg, hanem a megvalósult értékekre 
figyelt és a hangsúly az alkotómunka eredményeire, a remekművek sorára esett. Köz-
életi tevékenysége mindazonáltal nem kerülte el a kutatók és az olvasók figyelmét, 
hiszen életének, sorsának fordulatai elválaszthatatlanul összekapcsolódtak mozgalmak-
ban való részvételének, azoktól történt eltávolodásának, elszakadásának történéseivel. 
Ami e hármasságból leginkább árnyékba került, az József Attila másik szellemisége: 
gondolkodói magatartása volt. Előadásomban ebben a teoretizáló szerepében szeretném 

'József Attila Válogatott Levelezése. Bp. 1976, 31., 35. 
2Nem én kiáltok. Szeged. 1925, Alleluja, 107. 
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őt megmutatni, természetesen nem elszigetelve az eszmélkedést emberi egyénisége egé-
szétől, s főleg költői gyakorlatától. 

Annak azonban, aki József Attila gondolkodói alkatának jellemzésére vállalkozik, 
nem járnak eléggé kezére a költő prózai írásai. Értekezéseiben igen ritkán idéz, forrásait 
csak hézagosan jelöli meg. Fogalmait nem definiálja. De levelei sem engednek mélyebb 
bepillantást gondolkodói műhelyébe, nem adnak több tájékoztatást műveltségének kút-
főiről. A verseiben tetten érhető műveltségelemek, mint például a marxi közgazdaságtan 
fogalmai, mint egy jéghegy csúcsa, csak sejtetik, hogy a szövegekben és alattuk a 
mélyben milyen kiterjedésű és súlyú gondolati kultúra rejtőzik. József Attila egyik 
legfőbb költői ambíciója épp az volt, hogy feloldja, tökéletes művészetté lényegítse át a 
reflexiót. 

A segítség máshonnan jön számunkra. Abból a tényből, hogy a költő intenzív, élénk 
és folytonos párbeszédet folytatott kortársaival. A beszélgetőtársakra e dialógusok 
olyan mély benyomást gyakoroltak, hogy sok mindent megőriztek az utókor számára, 
amire a költő értekező prózájában csak utalás történt, vagy amit az emlékezők irány-
mutatása nélkül csak igen bajosan vagy nehezen hüvelyezhetnénk ki verseiből. József 
Attila gondolkodói alkatát tehát csak akkor jellemezhetjük megfelelőképpen, ha ezt, a 
korral párbeszédet folytató költőt állítjuk középpontba, és prózai írásait, levelezését és 
költészetének gondolati mozzanatait is csak e párbeszéd kereteibe helyezve értelmez-
zük, mint e folytonosan gondolkodó és dialogizáló költő álláspontjának megrögzített 
töredékeit vesszük számba. Hallgassuk meg először e József Attila-i beszélgetések részt-
vevőit a költő gondolkodói ambíciójáról! 

A tudatosításra való törekvést Németh Andor barátja „gyönyörű szenvedélyének" 
nevezte. „Okoskodó ember volt - állapította meg róla Fejtő Ferenc - , ennek a szép 
magyar szónak teljes értelmében." „Senkire sem haragudott inkább, mint azokra, akik 
dilettáns kirándulásoknak minősítették elméleti kísérleteit s csupán mint költőt voltak 
hajlandók elismerni." „Magyarázni... legalább annyira szeretett, mint verset írni".3 De 
már egyik nekrológja is a költő alapvető jellemvonásai közé sorolta spekulatív beállítottsá-
gát: „tartott rá, hogy benne ne a hóbortos, szeszélyes költőt lássák és tiszteljék, hanem 
a felelősségteljes, gondolkozó embert, akinek a költészet csak egyik megnyilvánulása".4 

Ezt a megállapítást erősítette meg egykorú cikkében Látó Anna: „Sokat olvasott, sokat 
tanult, mert azt akarta, hogy komoly embernek tartsák. Nem lírai költő, képzett, 
művelt ember akart lenni."s „Egyetlen nagy szent ügye volt az egész világon: a tudás" 
- nyilatkozta róla írt könyvében sógora, Bányai László.6 

Amit a kortársak állítottak a költő ambícióiról, annak fedezetét megtaláljuk levelei-
ben és írásaiban. A költői hivatás mellett, azzal összefüggésben a húszas évek derekától 
kezdve mindvégig, s egyre tisztultabb megfogalmazásban hangoztatta a gondolat mel-
letti elkötelezettségét. Már egyik korai megnyilatkozásában — ha egyelőre mutáló han-
gon is — de ezt az igényt fogalmazta meg: „Én most már nem is költőnek tartom 

3 Fejtő Ferenc: József Attiláról. Látóhatár, 1955. máj.-jún. 149.; József Attila, az útmutató. Bp. 
(1948), 6. 

4 József Attila halálos tragédiája. Esti Kurir, 1937. dec. 5 .3 . 
'Látó Anna: „Elpusztult az emberi értelem." Brassói Lapok, 1937. dec. 8. 7. 
6Bányai László: Négyszemközt József Attilával. Bp. 1943, 91. 
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magamat, hanem tanítónak" - olvassuk Galamb Ödönhöz 1923 végén írott levelében.7 

„Az emberiség egész elmúlt nyelvét meg kell tanulnom mondattanilag, módszeresen -
mert mit csináljak, ha költő voltom ellenére kényszerít a filozófia is? " — állította újra 
a költői tevékenység mellé a gondolkodói aktivitást 1928 novemberében Vágó Mártá-
hoz írott levelében.8 S ugyanezt tette, immár véglegessé csiszolva a formulát, a Curricu-
lum vitae-nek az Attila — Pista névváltozásról írott híres soraiban: „végső soron talán ez 
az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élményem tett gondolkodóvá, olyan 
emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja". 

Hogyan ítélték meg ez életprogram megvalósulását a hozzá közel állók? Bálint 
György tanúságtétele szerint József Attila „művelt volt, nemcsak irodalmi, hanem társa-
dalomtudományi és lélektani téren is, sokkal műveltebb, mint a legtöbb egykorú köl-
tő".9 Ugyanezt állapította meg Vass László: „képezte, művelte magát, szociológiai, 
lélektani, művészeti tanulmányokat végzett, a mai költői nemzedék egyik legműveltebb, 
magas intellektus-költője volt"10 ; „A magyar nyelv tudósa volt József Attila. A legkivá-
lóbb nyelvészekkel barátkozott" - ezt már Szombati Sándortól idézzük.11 „Professzor 
volt ő, tudósabb sok másnál, okos volt, mint kevesen; tudta a magyar szavakat, tudta 
tökéletesen. Tudós volt a finnugor nyelvészetben, Képes Géza költőtársunkon kívül a 
fiatalok között csak ő tudott finnül" - így Horváth Béla.12 Meglepő dolgok derülnek 
ki József Attila műveltségéről Barcs Sándor emlékezéséből: „Kihúzta hónom alól a 
bakterológiai jegyzetet és a mikroorganizmusokról beszélt meghökkentő tudással, majd 
átcsapott a modem trágyázás módozatainak taglalására és csak úgy köpte a kémiai 
képleteket. Hogyan fért abba a fiatalemberbe ennyi tudás? " 1 3 Aligha túlzott tehát 
Boldizsár Iván, amikor a 32 évet élt fiatalemberről megállapította, hogy „európaian 
művelt, dús kultúrájú, nagytudású ember volt".14 

Ennek a műveltségnek természetesen a marxista filozófia és a freudizmus tanításai 
képezték a törzsanyagát. Az előbbivel kapcsolatban Németh Andor például azt írta, 
hogy a költőnek „a marxista irodalom a szellemi fő tápláléka. Végigtanulmányozza 
gondosan és lelkiismeretesen a Kapital-t. Olyan alaposan, hogy néhány hónap múlva 
már mint oktató olvassa s magyarázza e nehéz szöveget."15 Nem csoda tehát, hogy — 
mint Sándor Páltól is tudjuk - az illegális mozgalomba bekapcsolódó költő rögtön 
szerepet kapott a pártoktatásban: „Átlagon felüli tudása, találó fejtegetései, hasznos 
felszólalásai arra késztették a baloldali előadások szervezőit, hogy bekapcsolják a propa-
ganda munkájába."16 Nem tűnik tehát elfogultságnak, sem a kisebb intellektus túlzásá-
nak Bányai László megfogalmazása a költő tudásáról: ,3ámulatos, hogy ebből meny-

7 József Attila Válogatott Levelezése. Bp. 1976,44. 
8 József Attila Válogatott Levelezése. Bp. 1976, 246. 
'Bálint György: A toronyőr visszapillant. Bp. 1966. II. Az értelem vértanúja, 465. 

10 Vass László: József Attüa. Magyar Nap, 1937. dec. 7. 4. 
11 Szombati Sándor:, Az ige több, mint a tett ." Pesti Napló, 1937. dec. 7. 10. 
17Horváth Béla: József Attila. Az Ország Útja, 1938. jan. 42-44. 
13Barcs Sándor: József Attila öt éve. Űjság, 1942. dec. 6. 7.1. 
1 * Boldizsár Iván: József Attila. Válasz, 1938. január. 1 -4 .1 . 
15Németh Andor: A szélén behajtva. Bp. 1973,448. 
16 Sándor Pál: Emlékeim József Attiláról. József Attila Emlékkönyv, Bp. 1957, 314. 
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nyiségileg és minőségileg mily sokrétűt halmozott fel magában. Lázas izgalommal ve-
tette rá magát minden előtte ismeretlenre, amiben a több, jobb tudásnak, a tisztább 
látásnak az ígérete bennrejtőzött. Hihetetlen szívóssággal rágta át magát nehéz tétele-
ken, képleteken, nyelvtanokon... de félelmetes intelligenciája... a hatások és 
ismeretek zuhogó áradatában mindég az összefüggések után kutaszkodott."17 

Ám ellentétben a költővel, akiről — legalábbis halála másnapjára — lényegében egy-
öntetűen elismerő vélemény alakult ki az irodalomértő közönségben, a gondolkodóról 
az idézett, nagyrabecsülő nyilatkozatok mellett lekicsinylő, elnézően fejcsóváló vagy 
súlyosan kárhoztató minősítések is bőviben napvilágot láttak. Nemcsak ellenfelei, 
hanem a hozzá közel állók, nemcsak a mereven gondolkodó vagy középszerű, de a 
számottevő, tekintélyes szellemek tollából is. 

A sort Mannheim Károllyal nyitjuk, akinek véleményét Vágó Márta juttatta el József 
Attilához: , . M a n n h e i m . . . azt mondta, filozófiád lehetetlen tipikus autodidakta filo-
zofálgatás, mellyel mindig újra felfedezik Amerikát."18 Nem sokkal később Márta is 
csatlakozott a hímeves gondolkodóhoz és szemébe mondta szerelmének: „nem fogadlak 
el szellemi autoritásnak. Kezdőnek tekintlek, és még a magam ítéletében is jobban 
bízom, mint a tiedben."19 Nem volt éppen hízelgő az a mód sem, ahogyan Zsolt Béla 
méltatta pályatársa cikkét, amellyel az Ady-revíziós vitában részt vett: „láthattuk 
A d y t . . . József Attila szertelenségének világításában".20 De nem járt jobban a költő 
Komlós Aladárral sem, aki az Ady-revíziós cikkén „a Pauler Ákosnál frissen olvasott 
fogalmak tudálékos használata miatt" gúnyolódott vele.21 

Igaza lehet Komlósnak, amikor azt állítja, hogy József Attila a Babits-csal való dolgát 
jól fejlett gondolkodói öntudata miatt rontotta el: „Az első látogatás balul ütött ki. 
Attila, aki . . . nyilván teljes szellemi felkészültségében akart megmutatkozni Babits előtt, 
ezért zavarában vitába szállt vele, s a vitát szokása szerint a végletekig folytatta . . . Érezni 
lehetett, hogy az ellentmondáshoz nem szokott és érzékeny Babitsban rossz szájíz maradt 
az első látogatás után." Mintha csak erre az első vitára utalt volna vissza a költő szép ver-
sében, amelyben a megbántott írófejedelemmel való békülési szándékát először fogal-
mazta meg: „szépet, jót, igazat akarva / beszélgethetnénk irodalomról, / vagy más ily 
fontos emberi lomról / és telt szavadra, / mit óvatosan vetnél a latra, / utalván a tapaszta-
latra, / indulatom messze ragadna, / te — hozzátéve:,.Szívedre ne vedd — / leintenél, mint 
az öregebb, / mint az apám / s én bosszankodnék, de nem mondanám."22 

Ám előbb még magát a sértést, a Babíts-pamfletet kell sorra vennünk, mint az első 
olyan írást, amely polárisán megosztotta a gondolkodó József Attila körül a közvéle-
ményt. „Tárgyi kritikai" tanulmánya miatt például Szegő Endre szedte le róla magán-
levélben a keresztvizet: „Az Ön dilettáns filozofálása, teoretizálása, esztétizálása fáj. 
Mint egy bántó zörej, túlhangos szekérnyikorgás, vagy mint egy áthatóan kellemetlen 
szag."23 De még Ignotus is, aki ekkoriban ugyancsak zajos pörben volt Babits-csal, még 

1 ''Bányai László: i. m. 91. 
1 8 József Attila Válogatott Levelezése, Bp. 1976, 243.. 
1 ' Vágó Márta: József Attila. Bp. 1975, 428. 
2 0Zsolt Béla: Az Ady-ankét vége. A Toll, 1929. aug. 25. 8 - 1 0 . 
21 Komlós Aladár: Emlékezés József Attilára. K. A.: Táguló irodalom. Bp. 1967. 275. 
22Komlós Aladár: Emlékezés József Attilára József Attila Emlékkönyv, 1957, 210-211. 
2 3 József Attila Válogatott Levelezése, 1976,264-269. 

104 



ő is elhatárolta magát az irománytól, mint ezt Hatvanyhoz írott egykorú levele bizo-
nyítja: „József Attilát minap egy kicsit megfeddtem filozófiai s kritikai írásainak át 
nem gondolt voltáért."24 Valóban, amit 1930 elején megjelent írásában, gondolkodói 
fellépésének második nyilvános főpróbáján a költő kiötlött, végzetesnek bizonyult jö-
vője szempontjából. Elegendő itt a Baumgarten-díj kérdésére és a Nyugattal való kap-
csolatának alakulására utalnunk. 

Babits azonban, ha esete a legemlékezetesebb is, mégiscsak egy volt a rengetegből, 
akikkel sajátos észjárása miatt József Attilának konfliktusa vagy legalábbis súrlódása 
támadt. Az okot gondolkodói alkatának egyik legfőbb sajátosságában: vitaszenvedélyé-
ben jelölhetjük meg: „Szeretett vitatkozni - írja Nagy Lajos — makacsul vitatkozott. 
Különösen azzal, akinek más volt a társadalomszemlélete, mint az övé. Ilyenkor ellen-
felének minden szavába belekötött. És kéjesen élvezte, hogy az miként vergődik, és 
mint keveredik önmagával ellentmondásba. Az ellenfél már elsápadt, és reszketett az 
izgalomtól, és elállt a szava."25 

Nem csoda, ha beszélgetőpartnerei, barátai nehezen tolerálták ezt a harcmodort, 
amit Ignotus Pál „skolasztikus hajlandóságnak" nevezett, s amit volt alkalma kitapasz-
talni, mivel ifjúkorukban együtt feszegették a világrejtélyeket, együtt hasogatták a haj-
szálakat. Egy idő után azonban még az ő türelme is elfogyott. „Mind gyakrabban 
idegesített fegyelmezetlensége, mellyel szavamba vág, nárcisztikus szóöblögetése és hir-
telen elrobogása a végső értelem és a teljes értelmetlenség határterületeire . . . ha össze-
vetődtünk, tovább folytattuk szellemi kakasviadalunkat, . . . már csak azért is, mert 
képtelenek voltunk abbahagyni. Ő mindig képtelen volt abbahagyni; én pedig vagy 
érdekesnek találtam, amit mond s akkor szintén képtelen voltam rá, vagy felbőszített, 
hogy milyen képtelenséget beszél s akkor meg emiatt voltam képtelen rá."26 

A példákat még hosszan sorolhatnánk. Idézhetnénk kávéházi diszkusszióit, tár-
saságbeli vitáit — például Vas Istvánnal Tóth Árpád rímtechnikájáról folytatott, több 
mint kimerítő disputáját —, föleleveníthetnénk szereplését a balatoni és a lillafüredi 
íróhéten 1932-ben, illetve 1933-ban, amikor — mint Kodolányi írta — a költő „hullára 
vitatkozta" írótársait. Megörökíthetnénk Örkény István emlékezését, aki a Szép Szót 
szerkesztő József Attilával órákon át elvitázott azon, hogy az író egyik novellájának 
Forradalom vagy Lázadás legyen a címe. Nem csoda hát, hogy ez a vitázó kedv anek-
doták tárgya lett a harmincas években. Amikor — így szól az egyik - egy vita végén 
József Attila elismerte, hogy a tenger nem zöld, hanem kék, veresége súlyát csökken-
tendő így szólt vitapartneréhez: „de nem úgy kék, ahogy te gondolod". Még emlékeze-
tesebb volt az a barátaihoz intézett felszólítása, hogy „állíts valamit, és én majd megcá-
follak". 

Ezek a viták természetesen növelhették tekintélyét, hiszen bennük bontakoztak ki 
kiváló képességei, éles elméje, szelleme mozgékonysága, nagy tudása: „Társaságban — és 
minél nagyobb társaságban — elevenné, vidámmá vált - írta Sándor Pál. - Hiú is volt a 
maga módján, éles eszére, találó érveléseire büszke. Szerette, ha ő a társaság központja 

2 * Levelek Hatvany Lajoshoz. Bp. 1967.424. 
2 s József A ttila: Nagy Lajosról. József Attila Emlékkönyv, 375-376. 
26Ignotus Pál: Csipkerózsa. Haladás, 1947. 31. folytatás, okL 2. 
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és ez könnyen sikerült is neki. Ismeretlen, különböző korú, nemű, világnézetű emberek 
közé keveredve, ha azok nem is tudták, ki ő, nem telt bele negyedóra, már ő vitte a 
szót, ő volt a középpont, rá figyelt mindenki."2 7 

Az elmondottak alapján, persze, az is könnyen belátható, hogy párbeszédei nyomán 
sok és sokféle feszültség támadt közte és vitapartnerei között. A Németh Andornak 
címzett (Hová forduljon az ember.. .) ilyen nézeteltérés emlékét őrzi. Ugyancsak dis-
puta sejthető az Alkalmi vers a szocializmus állásáról cím mögött, amelyet a költő 
Ignotusnak ajánlott. A Harag c. verset pedig engesztelésül írta Bartha Istvánnal történt 
összetűzése után. Ezek a feszültségek átmenetinek bizonyultak. Sok esetben azonban 
magatartásával embereket, intézményeket idegenített el vagy tartott távol magától huza-
mosan vagy véglegesen. Gellért Andor Endre például József Attilát egy „dialektikus 
hajnal", azaz egy pirkadatig húzódó világnézeti magánszeminárium után sokáig „óvatosan 
elkerülte". Ignotus Pál pedig, az Óda olvasása nyomán megrendülten gratulálni akart a 
költőnek, „de ő azonnal rázendített valami fárasztó elméletre, a magq legagresszívebb 
modorában. »Szervusz, rohannom kell« - feleltem. A vers szóba sem került."28  

S amit szóban gyakorolt, amire versei utalnak, olykor prózai írásaiba foglalva nyomaték-
kal is kifejtette a költő. így szállt szembe Magyar Mü és Labanc Szemle c. vitacikkében 
a konzervatív tudományossággal, így kötött bele Móricz Zsigmondba Ahogy azt a nagy 
Móricz elképzeli beszédes című írásában s így leckéztette meg két cikkben az Új Szellemi 
Front csapdájába belépett írótársait. 

Rendkívül tanulságos megfigyelni azokat a vegyi folyamatokat, amelyek az eszmé-
ket kritikusan feldolgozó, az ideákat a valósággal szembesítő, a megismert fogalma-
kat használatban azonnal kipróbáló elme és a marxizmus tanításai között 1930-tól 
1937-ig lezajlottak. Találónak tűnik számunkra az, amit erről a költő barátja, Danzinger 
(Agárdi) Ferenc mondott: .füven a nagy elődökhöz, Attila a marxizmust nem dogmák 
megkövesedett gyűjteményének, hanem a világ megismerése iránytűjének, a dolgokban 
való eligazodás útmutatójának tartotta".29 

Voltak ennek a marxizmussal való találkozásnak derűs, tréfákkal, ugratásokkal fűsze-
rezett alkalmai, a tudományos szocializmus körül folytatott kávéházi, társasági élet-beli 
agytornák. Ezekből maradt fönn a többek által megörökített eset, amikor — Németh 
Andort idézem — „Attila valami kissé paradox kijelentést kockáztatott meg, mire Dan-
zinger azt mondta: „Ez marhaság". Erre Attila nevetve válaszolt: „ - Marx írta", s 
kivette a könyvet a táskájából, fellapozta, és elolvasta a mondatot Danzingemek: „ — 
Marx írta? - mondta Danzinger. — Az más." S ezzel az ügy el volt intézve."30 

Úgy látszik azonban, hogy mások, akikkel szemben József Attila ezt a tréfát ismé-
telten elkövette, nem ilyen kedélyesen reagáltak rá, nem szerették, ha a klasszikusok 
szövegeivel ilyen profán módon élt vagy visszaélt a költő: „Attila »nehéz« vitatkozó 
volt - emlékezik Sándor Pál. - A legjobb érveket is el hagyta röpülni a füle mellett, és 
körömszakadtáig kitartott eredeti álláspontja mellett. A naiv ragaszkodástól az éles, 

27Sándor Pál: i. m. 330. 
2 8Ignotus Pál: Csipkerózsa. Haladás, 1947. 34. folytatás, nov. 20. 
2 9Agárdi Ferenc: Emlékek. József Attila Emlékkönyv, 266. 
3 0Németh Andor: A szélén behajtva. 1973. 657. 
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merev ellentmondásig teijedő széles skálán játszott. Nemegyszer lelepleztem nem éppen 
korrekt vitamódszerét. Állított valamit, és tetszelgett az eredetieskedésével. Ha megtá-
madtam és sarokba szorítottam, végső érvként, diadalmasan és kaján nevetéssel szedte 
elő a Kapitalt. íme, idézte, az ő állítása pontosan megegyezik Marx tételével. Egy ideig 
ment így és diadalmaskodott. A társaság elhallgatott - Marx-szal senki sem mert vitába 
szállni - , és a kínlódó, gyötrelmes gondolkodási műveletek szinte csikorogtak az agyak-
ban. Hanem aztán rájöttem a dolog nyitjára. Az idézetek mást jelentettek kiszakítva, 
elszigetelten, és mást a szöveg teljes összefüggésében . . . József Attilát az ilyen »lelep-
lezés« sem igen zavarta. Ha valamibe beleásta magát, hat ökörrel sem lehetett kihúzni 
belőle."31 

Ebből a kávéházi fölényversenyből, elmejátékból még nem lett volna nagyobb baj. 
Azonban a költő nem tudta, nem akarta abbahagyni a szellemi dorbézolást akkor sem, 
amikor elvtársai mást vártak tőle. Sándor Pál elismeri, hogy „Attila jó előadó volt, 
magával tudta ragadni hallgatóit, népszerűséget szerzett, szerették".32 De egy idő után 
egyre több panasz hangzott el ellene. Szemináriumokon saját verseit szavalta, előadásait 
sokan zavarosnak találták, sokallták bennük a filozófiát, s marxizmusa sem tűnt orto-
doxnak. Nőtt vele szemben a mozgalomban az ingerültség, elégedetlenség. Sőt, nemcsak 
előadóként, hallgatóként is fegyelmezetlen volt. Madzsar Józsefnek a mozgalmi vezetők 
-számára tartott szemináriuma, mint Sándor Pál íija, „neki alkalmat nyújtott arra, hogy 
a marxista elmélet feladta problémákat fejlett elvtársak közösségében felvesse, azokra 
választ kapjon. Ezzel állandóan zavarta a tanulást, eltérítette a gondolatmeneteket, 
félretolta a szemináriumot. A »végső kérdéseken« lovagolt. Mint Madzsar megjegyezte, 
soha még egy végső előtti kérdést sem vetett fel, mindig csak a legvégsőket. A dialekti-
kus logika legkevésbé kidolgozott kérdéseit, a marxi elmélet legmagasabb problémáit. 
Madzsart idegesítette ez a viselkedés, és kísérletei, hogy a szemináriumot megfelelő 
mederben tartsa, meghiúsultak Attila makacsságán."33 

József Attila gondolkodói magatartásáról beszélünk ugyan, de egyúttal a Társadalmi 
Szemlébe írott Pákozdy-kntika előzményeit s általában, a költő és az illegális mozgalom 
közötti konfliktus eredetét vizsgáljuk, mert annak a tervnek a gyökerei, hogy el kell őt 
idegeníteni a mozgalmi fórumoktól, ebbe a talajba, az okoskodások, spekulációk e 
közegébe nyúltak vissza. A vélemények József Attiláról mint a marxista teória művelő-
jéről egyre fokozottabb mértékben polarizálódtak. A nézeteltérések rosszízű vitákba 
torkollhattak. Alighanem egy ilyen esetet reagált le a költő Bánat c. versében: „Egy 
pillanatra sem martak ki, csak / az az elvaduló csahos rám támadt" — biztatta magát, 
miután vesztesként került ki egy vitából. 

A mérték akkor telt be, amikor 1932 nyarán megjelent Egyéniség és valóság c. 
cikke: „Micsoda botrány volt berkeinkben — emlékezik Fejtő Ferenc—, amikor József 
Attila egy hegeliánus tanulmányt írt, amelyről a »Társadalmi Szemle« szerkesztői kezei-
ket tördelve állapították meg, hogy egy szót sem értenek belőle s nagy megbotránko-
zással meredtek rám, amikor — megvallom, nem egészen őszintén — azt mondtam 

31 Sándor Pál: i. m. 316-317. 
3 3 Uo. 
3 3Uo. 320. 

107 



nekik, hogy én bizony értem. Hiszen valamit tényleg értettem belőle, mert Attila jó 
néhány éjszakán át elmagyarázta s lefordította. Kértem is, mielőtt nyomdába adtuk 
volna a tanulmányt, hogy fordítsa le előbb az olvasók részére Hegelből legalábbis Marx-
ra, — de megkötötte magát. Mint ahogy Baudelaire a burzsoákat, úgy akarta ő is 
epatírozni kávéházi vitapartnereit hegeli fejtegetéseivel." A cikk tehát, ahogy Sándor 
Pál fogalmaz, „általános felháborodást keltett »érthetetlensége«, összevisszasága miatt, 
amely csak »megbolondítja« a fiatalságot".34 

A költő természetesen nem hátrált meg. Tovább folytatta szóbeli és írásbeli vitáit. 
Egyik vitapartnerétől a következő minősítést kapta: „Az a skolasztikus módszer, ame-
lyet József Attila a társadalmi fejlődés konkrét kérdéseinek a megítélésénél használ, 
egyedül arra alkalmas, hogy egészen világos összefüggéseket elhomályosítson és így 
gátat emeljen a valóság megértése elé."35 Később ennél is keményebb és durvább 
elutasítás fogadta hozzászólásait a mozgalom vitás kérdéseihez: „politikai elefántcsont-
toronyban élő embernek" nevezték, akinek fejtegetései „zavarosak és opportunisták". 
Azt állították róla, hogy „baloldali mozgalmi frazeológiába burkolva szociálfasiszta ide-
ológiát árul".36 

Ha panaszkodott azokra, akik benne „nem az eszmét kutató, a világmindenség titkát 
kutató ember vívódását látták, hanem zavaros, a világot nem egy síkból néző, tehát a 
mozgalomra káros, önálló utakat keresőt,"37 '3 akkor jóakarói, mint például a Szántó 
Judit által említett Köves Endre, abban látták a megoldást, hogy „ha fáj valami, mondd 
el nekem, ne írj közben cikkeket, írj verseket".3 7/b A tanács jószándékú volt, azonban 
így maradtak megíratlanul vagy kerültek megsemmisítésre, hányódtak évtizedekig publi-
kálatlanul vagy kallódtak el a költő értekezései, amelyek alapján a mai olvasó és kutató 
közelebb férkőzhetne költészete titkaihoz, pontosabb képet alkothatna fejlődésének 
fordulatairól, vívódásairól. S ami talán még fontosabb: a költő, aki számára — mint 
Bányai László íija — „a gondolkodás, elmélkedés létszükséglet"3 8 volt, kénytelen volt 
tudomásul venni, hogy ezt a létszükségletét választott közösségében nem elégítheti ki. 

A gondolkodó József Attilával szemben hangoztatott ellenvetések utolsó kötegének 
két kulcsszava: analízis és idegbetegség. Ahogy baja súlyosbodott, s ahogy a gyógyulás 
vágya egyre erősebb lett benne, úgy fokozódott hite az analízis gyógyító erejében, s 
ezzel arányban élt beszélgetéseiben mind jobban ennek a gyógymódnak a terminológiá-
jával és problematikájával. Ekkor már a hozzá közel állók is sokszor érezték elviselhe-
tetlennek a vele való diskurzust. Németh Andor szerint a mozgalomtól való eltávolodá-
sához is ez adta a végső lökést: „Ha beszélgetett, ha vitatkozott, bármilyen kérdés 
került szőnyegre, belekeverte analitikus szempontjait. Nemcsak magántársalgásban, de 
előadásaiban, sőt publicisztikai írásaiban is. Ez megbotránkoztatta elvtársait. Elítélték, 
összeegyeztethetetlennek tekintették a kommunista magatartással pszichoanalizáló aka-
dékoskodásait. Attilának ez a gyengesége igen megnehezítette a vele való érintkezést. 

34Fejtő Ferenc: József Attila, az útmutató. 12. 
3 5 József Attila összes Művei. Bp. 1958. III. köt. Jeszenszky Erik válasza (jegyzet). 
3 6 József Attila összes Művei, Bp. 1958. III. kö t Téglás Ferenc „Egységfront körül" c. cikkének 

jegyzete. 
3 r / a - b Szántó Judit: Emlékeimből. József Attila Emlékkönyv, 353. 
3 8Bányai László: i. m. 91. 
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Valaki . . . továbbadta azt, amit Attila vegetatív életműködései körüli kényszerműve-
leteiról mesélt neki. Mindezek következtében gyanakvó, bizalmatlan, elutasító ítélet 
légköre keletkezett Attüa körül. Előbb a »komolytalanság« hírébe került, amit már 
csak egy árnyalat választott el az erkölcsileg megsemmisítő »megbízhatatlantól«."39 

Másrészt viselkedésében, beszédmódjában partnerei egyre több furcsaságot, zavart 
fedeztek föl, csak igen kevesen sejtve, milyen súlyos baj környékezi a költőt. Erről a 
végső stádiumról nyújt plasztikus képet Németh Andor, rekonstruálva nyilvános vitáju-
kat, amely 1937 februárjában a Cobden Szövetségben a költő és a kritikus kapcsolatá-
ról folyt: „Előadásom után Attila szabadon beszélt. Az előadásomba kapcsolódott 
ugyan, amelyben arról volt szó, hogy hogyan lesz az élményből költemény, de aztán 
belesüppedt a saját mélységeibe, és azt magyarázta a hallgatóság őszinte megbotrán-
kozására, hogy a költő nemcsak a gondolatait fejezi ki, hanem a testi állapotait is, és 
hogy egyik szép versének tulajdonképpen az az alapja, hogy már régen ki kellett volna 
mennie a klozettra, de ő visszatartotta magát. . . Persze nem tudtam, hogy Attila azért 
beszélt bolondokat, mert nem tudott uralkodni magán."40 

A képhez hozzátartozik, hogy a költő, aki a diszkusszió során netán zavarosan visel-
kedett, annak tanulságait kristálytiszta logikával, költői ereje teljében szűrte le Ars 
poetica című, Németh Andornak ajánlott versében. Élete utolsó vitacikkén, a Szer-
kesztői üzenetnek a gondolatmenetén sem találjuk semmi nyomát egyoldalú analitikus 
szenvedélyének, sem betegségének. 

A legfontosabb elemek, amelyekből József Attila gondolkodói arcképét összeállíthat-
juk, helyet kaptak a felsorolásban, de a szintézis munkája nem kecsegtet valami sok 
eredménnyel. Könnyebb lenne ebből az anyagból két olyan portrét készíteni, amelyek 
ellentmondanak egymásnak, önmagukban azonban egységesek. Lenne egy nagy tudású, 
jó előadóképességű, szellemes és népszerű József Attilánk és lenne egy másik: zavarosan 
beszélő, agresszív, fontoskodó és idegesítő változat. Megtehetnénk, hogy kiválasztjuk az 
egyiket, s a másikat figyelmen kívül hagyjuk. Csakhogy az esetek jelentős részében a 
negatív vonásokat épp a költő legjobb barátai, őt legközelebbről ismerő munkatársai 
hangsúlyozták, tehát a minősítések nem vezethetők vissza tisztán az emlékezőknek és 
méltatóknak hozzá való szubjektív hajlandóságaira. 

Sőt, minél mélyebben ismeri egy-egy szerző József Attilát, annál inkább kimutatható 
írásában az értékelésbeli kettős könyvelés, az egyrészt-másrészt szemlélet, az elismerés 
és bírálat szervetlen váltogatása. így például Németh Andor József Attila és kora c. 
könyvében ilyen megállapításokkal találkozunk: „Ami a leggyanúsabb volt a viselkedé-
sében, az, ami megítélésem szerint elmélkedéseinek és fejtegetéseinek abszurd logikája 
volt - valami konok következetesség, melyről nem mindig lehetett eldönteni, őrültség-e 
vagy zsenialitás"; „Amikor filozófiai vagy társadalombölcseleti spekulációiban távolo-
dott el ennyire annak a valóságnak a lehetőségeitől, amelyben éltünk, valóban nem volt 
könnyű megállapítani, őrültség-e, amire kilyukadt vagy egy merész és befolyásolhatatlan 
szellem éleslátása?"41 

39Németh Andor: A szélén behajtva, 471. 
40Németh Andor: uo. 679. 
41 Németh Andor: uo. 510. 
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Ha tehát József Attila gondolkodói alkatának képletét föl akaijuk írni, olyan megol-
dást kell keresnünk, amely integrálni tudja az egymást taszító, nehezen összeférő eleme-
ket. E megoldáshoz talán Fejtő Ferenc jutott legközelebb, amikor fölismerte, hogy a 
költő esetében nem valami furcsa csodabogárról van szó, hanem az elmélkedő magatar-
tásnak, a gondolatokhoz való szubjektív viszonynak egy módjáról, amelyre más példa is 
akad a filozófia és a tudományok történetében, azaz amikor egy gondolkodói típus 
egyik változataként értelmezte teoretizáló hajlamú barátját: 

„Előttünk már úgy jelent meg, mint egy gondolkodó, aki meghallgatta véleménye-
inket, — udvarias kíváncsisággal meghallgatta mindenki véleményét, de azonnal, szinte 
szőrszálhasogató okossággal felülvizsgálta őket. Úgy állt elibénk, mint egy kritikus, aki 
szenvedélyesen igazoltat minden nagy és kis eszmét; mint egy okoskodó elme, a görög 
filozófusok rokona, aki nem nyugszik, míg rendet nem teremt a gondolatok és felfogá-
sok zűrzavarában . . . Mint filozófus, a nagy görögöknek, a méltatlanul ócsárolt szofis-
táknak rokona ő; mert József Attilát, akárcsak szellemi őseit, a valóság titkainak meg-
fejtése nem önmagáért, hanem erkölcsi következményeiért érdekelte."42 Fejtő egy 
másik írásában meg is nevezte ennek a típusnak az ősmodelljét, prototípusát, a legna-
gyobb szofistát és a szofisták legnagyobb ellenfelét, Szókratészt: „Az oktató módszeré-
vel Sokratesre hasonlított; kérdésekkel operált, amelyekkel legtudósabb marxista baráta-
inkat sem átallotta zavarba hozni."43 

Ha rugalmasan és mértékkel bánunk a Fejtőtől kölcsönzött analógiával, elrendezhe-
tővé válnak a gondolkodó József Attila egymástól idegennek látszó, ellentmondónak 
tűnő tulajdonságai, megtalálhatjuk a József Attila-i alkat képletének elemeit egybefűző 
kötéseket. Nem keresett-e ő is ingyen bizonyosabbat, mint a kocka, mint görög őse? 
Nem tűzte-e ki célul, hogy egész népét fogja, s nem középiskolás fokon, hasznos tudni-
valókra, hanem mély erkölcsi önismeretre tanítani? Nem akart-e ő is, mint a nagy hel-
lén bölcselő, sarkantyú lenni kora társadalmának véknyában? Nem féltették-e tőle is az 
ifjú nemzedékek erkölcseit? Nem volt-e nyugtalanító, bosszantó figura, aki hajlandó 
bárkivel vitába szállni s önellentmondások zsákutcáiba csalogatni áldozatait, bebizonyí-
tani azt, hogy az illető előföltevéseinek épp az ellentéte igaz? Nem szégyenített-e meg 
tudásukkal kérkedő írástudó kortársakat, hivatásos tanítókat? S nem akart-e minden 
apró-cseprő ügy kibogozása révén a végső kérdésekre választ találni? Nem ítélték-e el, 
nem közösítették-e ki, mint összeférhetetlent, mint deviáns elemet a korszak Anütoszai 
és Melétoszai? Nem járultak-e hozzá sorsa tragikus fordulatához gondolkodói magatar-
tásának sajátosságai? S nem siratta-e meg bűntudattal a természetellenes halált halt 
fiatal költőt a magyar közönség úgy, mint az idős Szókratészt az athéniek? Nem állí-
tották és állítják-e máig is a lelkiismeret ítélőszéke elé a felelősöket nyomoráért, beteg-
ségéért, haláláért, mint ahogy a görög bölcs vádlóival tették? 

Ezzel az analogizáló játékkal arra az elemi igazságra szeretnék rámutatni, hogy a 
gondolkodás komolysága, mélysége, a tudás nagysága igen különböző személyiségje-
gyekkel társulhat, igen eltérő emberi egyéniségekben ölthet testet. Ha a gondolkodó 
József Attilát meg akaijuk érteni, el kell szakadnunk a könyvtár csendjében szisztema-

4 2Fejtő Ferenc: József Attila, az útmutató. 7. 
43Fejtő Ferenc: József AttiláróL Látóhatár, 1955. máj.-jún. 149. 
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tikusan, módszeresen dolgozó vagy konferenciázó tudós belénk rögződött eszményétől, 
s meg kell engednünk a korral folytonos, intenzív párbeszédet folytató, alkatilag talán 
szertelen, gondolatilag azonban mély „szókratészi" típus létjogosultságát. A görög bölcs 
rá a példa, hogy a kettő nem zárja ki egymást. A kérdéseinkkel, akadékoskodásainkkal 
okozott bosszúság nagysága nem szolgál mértékül tételeink igazságtartalmának megítélé-
séhez. Agórán, kávéházban és szemináriumon egyaránt helyénvaló a legelvontabb igaz-
ságok kibogozása, a legégetőbb gondok megbeszélése. 

Ne tartsunk tehát azokkal, akikről Fejtő Ferenc azt írta, hogy „nem voltak haj-
landók komolyan venni komoly elmefuttatásait, s túlságosan komolyan vették speku-
lációit, amelyek során gyakran elgaloppírozta magát".44 Vessük alá tárgyilagos kritikai 
vizsgálatnak értekezői életművét, de ne gyanakvóan, elutasító célzattal. Keressük meg a 
profán felszín alatt a gondolkodó tanulságokban gazdag, nemes üzenetét. Meggyőződé-
sem, hogy az életmű egészének eszmetörténeti kutatása - amelynek egyik kezdeménye-
zője Gyertyán Ervin volt —, további érdekes és alapvető fontosságú felismerésekkel 
fogja megajándékozni a kutatókat és a József Attila-versek híveit, lényeges pontokon 
fog tisztázni eddig félig megoldott kérdéseket, s át fogja rajzolni az eddig kialakult kép 
egyes vonásait. A tudományban nincs megállás, és úgy gondolom, hogy a József Attila-
kutatás egyik termékeny útja a jövőben az életműnek az eddig elért eredményekre ala-
pozó, azokat kiaknázó eszmetörténeti kutatása lehet. Ez azonban nem mehet anélkül, 
hogy ne lebegne előttünk teljes logikai fegyverzetében és minden komplikációjával 
együtt a gondolkodó, dialogizáló költő szellemalakja. 

44 Fejtő Ferenc: József Attila, az útmutató. 12. 
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ANGYALOSI GERGELY 

A KÖLTÖI SZUBJEKTUM VÁLTOZATAI 
JÓZSEF ATTILA LÍRÁJÁBAN 

Az évfordulók szokványos kérdésével kezdeném: milyen a viszonyunk ma József 
Attila költészetéhez? E kérdésnek természetesen csak abban az esetben van teljes ér-
telme, ha közelebbről meghatározzuk a többes szám első személy mögött feltételezett 
olvasó típust. Típust mondok és nem réteget, mivel az utóbbi kifejezés olyan szocio-
lógiai ismeretanyagot sejtetne, amellyel nem rendelkezem (illetve nem rendelkezünk). 
Jómagam korosztályom és társadalmi helyzetem szerint tájékozódva igyekszem testet 
adni ennek a fiktív olvasónak. Következésképp a harmincadik és negyvenedik éve kö-
zött járó, „literátus", vagyis az irodalomhoz foglalkozása szerint is közel álló értelmiségi-
ről beszélek. Nem csupán azért választottam ezt a személyt, mert közel áll szívemhez, 
vagy mert róla tudok a legtöbbet. Hanem azért is, mert feltételezem, hogy ennek a 
(nevezzük így) „kollektív énnek" a József Attila-recepciójában jelentős változás zajlott 
le az elmúlt másfél évtized folyamán. 

Hipotézisem szerint ez az illető középiskolai éveiben a megelőző generációkhoz ha-
sonlóan fanatikus József Attila-rajongó volt, s az maradt még néhány évvel utóbb is. 
(Persze, ez a rajongás is hullámokban, az életműnek egyik vagy másik szakaszát előny-
ben részesítve történt.) Az utolsó nagy élmény-góc, az ún. „kései versek" hullámhegye 
után - amely természetesen kinél-kinél néhány év eltéréssel következhetett - megkez-
dődött az a folyamat, amelyet a költőtől való „bűntudatos eltávolodásnak" neveznék. 
Ennek külső jele az, hogy a „József Attila összes" megszűnik mindennapos olvasmány 
lenni. Már nem livre de chevet többé, ahogyan a franciák mondják, tehát ezentúl nem 
szolgál elalvás előtti, laikus imakönyvként 

Ennek okát az általam körülírt kollektív én igyekszik nem tisztázni önmagában: 
lehetőleg kerüli az ilyen alkalmakat, s ha valamilyen oknál fogva mégis színvallásra 
kényszerül, görcsösen bizonygatja, hogy József Attila még mindig legkedvesebb költője. 
(Elhallgatva a teljes igazság másik felét, nevezetesen azt, hogy a „kedves költők" he-
lyére már régen a „kedves szövegek" kategóriája lépett.) A bűntudat, a lelkiismeretfur-
dalás azonban semmiféle interperszonális viszonynak nem kedvez. Márpedig egy jelentős 
költészettel kialakított viszony véleményem szerint személyiségstruktúrák közötti vi-
szony módjára modellálódik. Egy feltételezett személyiségstruktúra (a sajátunk) keresi 
az érintkezési pontokat egy véges számú szövegből kikövetkeztetett személyiségstruktú-
rával. A kettő között az a rokon vonás, hogy a találkozás pillanataiban mindkettő le-
zárt, végleges és kiismert tényszerűség gyanánt működik, a valóságban viszont két állan-
dóan változó entitásról van szó. A bűntudat a végérvényesből, a lezártból indul ki, 
tehát megmerevíti énünkről alkotott képünket, s ezzel megakadályozza, hogy a másik 

112 



énnel (jelen esetben az életművel) az eddigiektől eltérő kapcsolódási lehetőségeket talál-
junk. „Azzal, mi biztos és szilárd-igaz, / holtomban új halálba taszítasz" — írta Koszto-
lányi, és ez a verssor súlyos igazságot mond ki költő és befogadó viszonyának igen gyakori 
zsákutcájáról. 

A bűntudatot legtisztább formájában egyik fiatal költőnk néhány év előtti, szintén 
évforduló alkalmából tett felszólalásában leltem meg. Idézem: „Az a költészet, amelyik 
nem jutott el a tudatosság hasonló fokára, nem fogja kiküzdeni a saját formát sem, 
hiszen képtelen a »valóság igazságát« műalkotássá érvényesíteni. Én úgy látom - az ő 
mércéjével mérve — mai költészetünk összes eredményével együtt visszalépést jelent az 
ő teljességéhez képest. Legfeljebb műalkotásra való „kísérletnek" fogható fel [.. .] 
rész-érvényességűnek." Talán említenem sem kell, hogy nem értek egyet ezzel az állítás-
sal; vagy inkább úgy mondhatnám, olyannyira történelmietlennek tartom, hogy antitézi-
sét sem vélem megfogalmazhatónak. Egyfajta álláspont radikálisan sarkított kifejezése-
ként azonban jól felhasználható az eddig érintett problémakör továbbgondolásához. 

Kiemelném az idézet két kulcsszavát: a tudatosságot és a teljességet. E két szó 
mögöttes tartalmának felderítésével, valamint egymáshoz való viszonyuk leírásával talán 
közelebb kerülhetünk problémánk megoldásához, vagyis annak a költői én-típusnak a 
megragadásához, amellyel egyre nehezebb kapcsolatot teremtenünk. Durván leegyszerű-
sítve: jíjcöltői szubjektumnak olyan képéről van szó itt, amelyet a tökéletes kontúros-
ság, tehát a zártság jellemez. Ez a szubjektum - lehet akármilyen bonyolult szerkezetű 
— a tudat lámpásától átvilágított és átvilágítható, egyetlen központi mag köré rende-
ződő, úgynevezett szubsztanciális szubjektum, amely képes arra, hogy a rajta kívül eső 
világot önmagába integrálja. „A költő önmagában szubjektíven zárt világ" — mint azt a 
tipológia egyik ősforrása, Hegel Esztétikája mondja. Eszerint a lírai költemények mindig 
„egy egyén totalitását ábrázolják, benső mozgalmasságában". A lírai költő „azt, ami 
érinti, maradéktalanul költői szemléletté változtatja". Az utóbbi hegeli mondatban már 
második kulcsszavunk, a teljesség igénye is benne foglaltatik. A tudatos teljesség kicsit 
fura szókombináció lenne, ezért a szakirodalomban „költői szintézist" szokás emle-
getni, amit általában úgy értenek, hogy József Attilának sikerült kora valamennyi 
lényeges emberi és társadalmi problémáját egy meghatározott, alapvetően racionális 
világkép és történetfilozófia alapján egységes költői világgá rendeznie. E költői világ 
középpontjában világító lámpásként helyezkedik el a szubsztanciális szubjektum, amely-
re visszavezetve minden disszonancia magasabb rendű harmóniává oldódik, minden 
homályos pont érthetővé, egyértelműen magyarázhatóvá válik. 

Egy pillanatig sem kívánom tagadni, hogy József Attila életművének jelentős részé-
ben ilyen költői szubjektum kimunkálására törekedett, továbbá azt sem, hogy ez a 
törekvés lenyűgözően nagy műveket eredményezett. Külön tanulmányt, vagy inkább 
monográfiát igényelne annak tisztázása, miként vált a mai olvasó számára egyre távo-
libbá az ilyen szubjektivitásra épülő líra. Csak a félreértések elkerülése végett kívánom 
jelezni, hogy tévedne az, aki ezt az egész problematikát a politikai, ideológiai vagy akár 
lételméleti tudatosság megrendülésére vagy éppen hiányára redukálná. Ezek csak részle-
ges, bár kétségkívül rendkívül fontos tényezői annak a folyamatnak, amelynek lényege, 
ismét csak leegyszerűsítve, egy új típusú, nyitottabb, ennélfogva azonban a hagyomá-
nyos értelemben .„formátlanabb" líiai szubjektivitás kialakulása. Korántsem állítom 
mármost, hogy ez utóbbi széles olvasórétegek expressis verbis megfogalmazott igénye 

8 Literatura 85/1-2 113 



lenne. À befogadói igénystruktúrák belső arányainak eltolódása, elmozdulása azonban 
I jól regisztrálható a nagy életművek átértékelésén. 

Ezért észlelhető az a jelenség, hogy az az olvasótípus, amelynek leírásával mondan-
dómat bevezettem, József Attila „rejtélyesebb", nehezebben kibogozható, ha úgy tet-
szik: szerkezetileg és tartalmilag összerendezetlenebb költeményei iránt kezd érdek-
lődni. A homályos pontok vonzzák, azok az elemek, amelyek úgymond „nem illenek a 
képbe", zavaiják a sztereotipiákból kialakult értelmezési hálót. (Amivel nem akarjuk 
tagadni sem a sztereotipiáknak nevezett ítéletek megkerülhetetlenségét, sem érvényessé-
güket bizonyos határok között.) A tájékozódás irányának megváltozása mögött 
meggyőződésem szerint nem az életmű totális átértelmezésének igénye, még csak nem is 
az elismert csúcsoktól való viszolygás áll. Azokat az új kapcsolódási pontokat kutatja 
az olvasói tekintet, amelyek, mondjuk így, egzisztenciálisan közelebb állnak hozzá, 
könnyebben megközelíthetők számára. Ne értsük félre: nem a „tépettség", az ún. „szél-

sőséges pesszimizmus" jegyeinek mazochista hajkurászásáról van szó. A reménytelenség 
ugyanis tökéletesen kifejeződhet (s ki is fejeződik költőnknél) a szubsztanciális szubjek-
tum által megalapozott, újklasszikusán zárt formában. A mi olvasónk előtt viszont azok 
az összefüggések domborodnak ki elsősorban, amelyek egy más, nyitottabb szubjektivi-
tás jelenlétéről, vagy legalábbis az irányába való tapogatózásról tanúskodnak. Ennek 
megfelelően számos költemény értékelése megváltozik: ahol az eddigi vizsgálódások 
poétikai törést vagy ideológiai ellentmondást jeleztek, az új olvasat ismeretlen, izgalma-
san szűz területek felé szimatol. 

Egy ilyen rövid hozzászólásban lehetetlen akár csak felvázolni is a költői szubjektum 
jellegének és szerepének valamennyi változatát József Attila lírájában. Mindössze arra 
szorítkozhatunk, hogy illusztráljuk annak a feltevésnek a megalapozottságát, hogy a 
szubsztanciális én fentebb elismert dominanciája ellenére korántsem egységes én-alakzat-

"rol vári szó. Első pillantásra az életmű két területén kínálkozik gyümölcsözőnek a vizs-
gálódás. Az egyiket a költő avantgardista hatásokat mutató versei, a másikat a húszas 

_ évek végétől keletkezett, ún. tájversei jelentik, illetve azok, amelyekben nagy súlyt kap 
a természet-élmény. Az elsőként említett verstípus esetében, úgy vélem, nincs szükség 
különösebb magyarázatra. A többes szám első személy túlsúlya az egyes szám első 
személyhez képest egyértelműen Kassák költészetének befolyását tükrözi. A mi funkci-
ója azonban már igen sokféle lehet ezekben a versekben. Gyakran nem jelent valóságos 
különbséget az énnel szemben, hanem csupán álcázza azt. Nem arra utal, hogy az én 
feloldódni vágyik a kollektívumban, hanem csupán stilisztikai spanyolfallal övezi a leg-
hagyományosabb én-központúságot. (Példaként említeném az És keressük az igazságot 
című verset) De fordított előjelű megoldást is megfigyelhetünk, azaz van, amikor én-1 
mond a költő, de ez az én egészen nyilvánvalóan egy bizonyos embercsoport vagy 
embertípus mi-jét helyettesíti. (A Nem én kiáltok én-je például ilyen kitágított én. 
Ennek érzékeltetésére elegendő összevetnünk egy olyan sorral, mint például a követ-
kező: „Ez éles, tiszta szürkület való nekem." Megjegyzendő, hogy а Nem én kiáltókban 
szereplő te sem az önmegszólítás eszköze.) A kétfajta szubjektivitás közötti bonyolult 
dialektikát talán a Kövekben vagy a Hét napban észlelhetjük a legvilágosabban. Ebből 
pedig az a következtetés is levonható, hogy egyetlen költeményen belül is változhat a 
költői szubjektum jellege, vagyis a versek korántsem osztályozhatók mechanikusan két 
csoportba. Mindettől függetlenül a húszas évek közepe felé számos olyan művet talá-
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lünk, ahol a többes szám első személy valamely tágan értelmezett közösséggel való tel-
jes azonosulást fejez ki. (Ebből a szempontból érdemes összehasonlítani az 1924-es 
Tüntetést az 1920-ban íródott Tömeggel. A sok hasonlóság ellenére a döntő különbség 
az, hogy az utóbbi műben a költői én a közösségvállalás ellenére határozottan meg-
különbözteti magát a tömegtől, látványként szemléli azt, míg a Tüntetés a teljes én-
feloldás — igaz, csak részben sikeres — kísérlete.) 

E korszak termésében éppen az a rendkívül üdítő, hogy a megjelenő én-típusok 
változékonyságuk, sokféleségük ellenére jól megférnek egymással. Szinte kimeríthetet-
lennek tűnő gazdasági és nyitottság benyomását keltik ezek a versek, noha — és ez 
ugyanannak a jelenségnek a másik oldala — kevesebb öntörvényű, lezárt remekműnek 
nevezhető alkotás akad köztük. Ez arra ösztönzi feltételezett olvasónkat, hogy ne hor-
gonyozzon le hosszú időre ennél vagy annál a szövegnél, elmerülve belső világának fel-
tárásában, hanem több szöveg egymásra utaló, egymásra kapaszkodó összefüggéseit élje 
meg esztétikai élményként. A mai irodalomtudomány divatos műszavával élve, az él-
mény az intertextualitás közegében artikulálódik, vagyis lényege szerint nyitott, több-
irányú, változékony marad. 

Ami a tájverseket illeti, alig van az életműnek olyan része, amelyet a kutatás alapo-
sabban, sokrétűbben átvilágított volna. Gyakran került szó a költői én és a versekben 
megjelenő tárgyi világ viszonyáról is. Egyes interpretációk a lírai „tájleírások" realizmu-
sára, valósághű voltára helyezik a hangsúlyt, a legtöbben azonban e tájakat „lelki táj-
nak" minősítik, vagyis teljesen alárendelik a költői énnek. Valamikor a század elején 
Lesznai Annáék, Balázs Béláék kétfajta költői szubjektivitást különböztettek meg, éppen 
a természethez való viszony szempontjából. Az egyik a minden külső, objektív tárgyias-
ságot magába olvasztó szubjektum, amelynek „titkos műhelyében", hogy Petőfi szavá-
val éljünk, a Természet is Én lesz. A másik költői én ezzel ellentétes úton jár, vagyis 
önmagát, mint a külvilágtól megkülönböztetendő, izolált szubjektumot oldja fel egy 
mindent átfogó természet-vízióban, tehát az Én is a Természet része lesz. József Attilá-
nál ismét csak mindkét típusra találunk példát. Az eddigiekből következik, hogy ezúttal 
elsősorban az utóbb említett csoportba sorolható költeményeket vesszük szemügyre. 

Közismertek azok a József Attila-versek, amelyekben valamennyi tárgyi vonatkozás 
közvetlenül valamely politikai-ideológiai eszme szolgálatában áll, azt jeleníti meg. Szá-
mos versben viszont sajátos egyensúly állapítható meg az én-nek alárendelt, illetve az 
én-től független létezőként tételezett objektivitás között. Itt hivatkoznék arra a fontos 
összefüggésre (amelyre, ha nem is bőven, de találunk utalásokat a szakirodalomban), 
hogy a Természet helyett nemegyszer a Társadalom jelenik meg az én-nel szemben álló, 
ellenséges vagy legalábbis közömbös objektivitásként. Az egyensúly verseként említe-
nénk a Nyár című költeményt, amelynek ismeretesen kétféle befejezése van. Mutatja 
ez, hogy a költő mennyire tudatában volt a megoldási lehetőségek közötti súlyos 
különbségeknek. Az egyik megoldás ugyanis az én elkerülhetetlen elmúlását sugallja, 
beleágyazva az évszakok váltakozásának természeti szükségszerűségébe, míg a másik a 
forradalom hasonlóan elkerülhetetlen közeledésének metaforájává tenné a tájábrázoló 
elemeket. Tenné, mondom, mert ezek a jobb. híján „tájábrázolónak" nevezett részek 
olyannyira öntörvényűek, hogy egyik változatban sem rendelődnek alá teljes mértékben 
a lírai én intencióinak. Az ilyen jellegű szövegrészekben a lírai szubjektum és a termé-
szeti viszonya tisztázatlan^ amin azt értem, hogy nem rendezhető egyetlen racionális 
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képletbe, hierarchikus relációba. Nem „szimbolizálja" a költői én pillanatnyi lelki disz-
pozícióját, nem „jelképezi" a világ általa felismert törvényszerűségeit, hanem önálló, az 
én-től független létezőként van jelen. 

Van, amikor ez a természetfelfogás csak a vers egy-egy részletében tűnik fel. A 
Reménytelenül „homokos, szomorú, vizes síkja" például a „lelki táj" tipikus esetének 
számít. Ámde a következő strófa két sora váratlanul a Nyár című vers világát idézi fel. 
Váratlanul, hiszen a nyárfa levelén játszó ezüstös fejszesuhanás aligha mondható a „szo-
morú, vizes sík" magától értetődő, tartozékának. A fejszesuhanás ugyan a halált, sőt, a 
„kard éle csillan; a hajam" sorral megerősítve az erőszakos halált, a kivégzést asszociálja 
— de meglehetősen tompítottan, a szemet gyönyörködtető, szinte idilli látványba ágyaz-
va. A kép jelentőségét növeli, hogy akkor idéződik meg a költői én előtt, amikor „csa-
lás nélkül", „könnyedén" akar „szétnézni" a világban. A halál mint az én természetbe 
olvadása az élet reménytelenségével szemben némi vigasztalást jelent. Ezért gyűlnek a 
semmi ágán vacogó szív köré, s ezért „nézik szelíden" a csillagok. 

A természet szelíd, emberi szempontokon túlmutató részvétlensége ez. Kosztolányi 
Dezső az a kortárs költő, akinél ugyanez a természetfelfogás kap hangot. „A pompa ez, 
részvéttelen, derült, / magába forduló tökéletesség" — mondja az Öszi reggeliben. „Jobb 
volna élni" — teszi hozzá aztán, érzékeltetve, hogy a természet szépsége és tökélye 
helyett a tökéletességgel összeférhetetlen emberi létet választaná, ha volna választási 
lehetősége. A kép szépsége és a megfogalmazásmód szelíd szomorúsága azonban az el-
múlás ösztönös-vad riadalma helyett a megbékélés lehetőségét ígéri, hiszen az, aki 
meghal, az így felfogott természet részévé válik, s maga is részesül annak tökéletességé-
ből. József Attila és Kosztolányi olvasója pedig ezeken a pontokon felszabadultnak érzi 
magát a mindent önnön képére formáló szubsztanciális költői én nyomasztó szubjek-
tivitása alól. 

A személytelenítés vagy az én-feloldás általában persze negatív jelentésű József Atti-
lánál, hiszen a leggyakrabban a halálhoz kapcsolódik. Ezen az általános negativitáson 
belül azonban, mint láttuk, pozitív elemeket is tartalmaz. A közösség szintén olyan 
szubsztancia, amely a természethez hasonlóan magába fogadhatja az én-t. Az én-feloldás-
nak ez a válfaja a kétségbeesésnek és a vigasznak hasonló elegyét váltja ki, mint az 
előző esetben. Ezért vonhatja egybe például a Fák című vers a természeti létet az 
ember erkölcsével: „reggel az erkölcs hűvös, kék vasát / megvillantja a fagy". A közös-
ség, a társadalom ugyanis éppoly részvétlen, magábaforduló, az elkülönülni vágyó én-t 
letipró — és ugyanakkor mentes az izolálódással járó minden tökéletlenségtől és örök-
életű, mint a természet. „Nem sors az egyes ember sorsa" - írta József Attila egyik 
„ideologikus" tájversében. A költői szubjektum általunk felismerni vélt, kevéssé feltűnő 
alakváltozásai mégis az egyes ember sorsát voltak hivatottak megszabadítani a modern 
európai civilizáció egyoldalú én-koncepciójának nyűgétől. 

IRODALOM 
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ACZÉL GÉZA 

A TETT FORRADALMÁTÓL A FORRADALMI TETTIG 
— Kassák Lajos pályájának egy fejezetéről — 

A Tett megindulása — az új irodalom megszületéséhez hasonlóan — hosszabb vajú-
dási folyamat eredménye. Közvetett szellemi eló'zménye a század eleji szocialista színe-
zetű irodalom éppen úgy, mint a Nyugat mozgalmának számtalan művészi felismerése. 
A két pólus között jóval kisebbek a távolságok, ahogy azt az ellentétek módszeres kilú-
gozása után olykor gondolnánk. Az egymásra torlódó szemléleti és ízlésbeli változatok 
sok személyi kontaktust, közös érdekeltséget jeleznek, s egy kívánt színvonalon felül a 
hatásmechanizmusok kölcsönösségi alapon működnek. E bonyolult művészeti élet cent-
rumában a tízes években kétségtelenül a Nyugat áll, melynek a konzervatív irodalomtól 
a futurizmusig nyúlnak csápjai. Mellette azonban a Renaissance, a Május vagy a korai 
Új Nemzedék már a túlzott esztétizálást meghaladó irodalomra tettek bátortalan kísér-
letet, s valószínűleg az sem nélkülöz minden alapot, hogy Osvát — Kassák említi Az 
izmusok történetében — kezdetektől együttműködésre törekedett az avantgarde moz-
galommal, sőt volt idő, „amikor a Nyugat és a Ma összeolvasztására gondolt". A köz-
vetlen inspirációk azonban, miként az megszokott, most is kívülről jönnek. Nem is 
annyira a látványt abszolutizáló, ideológiájában pedig fokozatosan militarizálódó futu-
rizmus felől, sokkal inkább a szocialisztikus elképzeléseket hangsúlyozó, a baloldali 
törekvésektől sem független Der Sturm és Die Aktion révén — a német szociáldemok-
rácia nagy visszhangot kiváltó belső, háborúellenes küzdelmeivel párhuzamosan. Ez a 
harc Kassák előtt sem ismeretlen, már 1914 decemberében Disszonanciák címmel 
elemző cikket ír - Új Nemzedékbeli sorozatában - a Karl Liebknecht fellépésével elő-
állt új helyzetről, ráérezve, hogy „Liebknecht váratlan demonstrációja újabb vitát fog 
felidézni s esetleg egy nagyobb szabású kavarodásnak nyitott kaput a német szociál-
demokrata pártban, amelynek egyik részről Karl Kautsky, a másik részről a sokban 
összeférhetetlen Rosa Luxemburg lesz a képviselője". A politikai eseményekkel nagy-
jából egy időben — életrajzi regényében részletesen beszámol erről — ismerteti meg 
Szittya Emil, egykori csavargótársa — korának ez a különleges erjesztő hatású figurája 
- az új nyugati irodalmi törekvésekkel, a Mistral című lappal, a Die Aktion-nal, Ludwig 
Rubiner, Ivan Göll, Franz Pfenfert és mások munkásságával. Elképzeléseik feltűnően 
rímelnek Kassák újító szándékaival, háborúellenes meggyőződésével, s ez az írót még 
határozottabban fórumteremtésre ösztönzi. 

Friedrich Ildikó kutatásaiból tudjuk ugyanis, hogy Kassák már 1914 őszén lapalapí-
tással kísérletezik, terve azonban a szükséges okiratok híján meghiúsul. Legközelebb 
1915 szeptemberében A Tribün címmel jegyeztet szépirodalmi, társadalmi és közgazda-
sági jellegű folyóiratot, ekkor egy hasonló címmel már működő budapesti sportlap je-
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lenti az akadályt. 1915. november 1-én jelenik meg végül - címválasztásával most már 
nyilvánvalóan a Die Aktion-hoz kapcsolódva - A Tett, melynek szerkesztője és kiadója 
Kassák Lajos, főmunkatársai pedig Komját Aladár, Komját Marcel, Lengyel József, 
György Mátyás, Rozványi Vilmos és Mácza János lettek. E névsorral szinte ki is merült 
írói bázisuk, melyben a fiatalos türelmetlenség és a szociális indulatok jelentették a 
kohéziót. „Körülbelül tízen vagyunk azok - íija életrajzi regényében Kassák - , nem is 
mind írók, akik véglegesen elhatároztuk a lap megjelenését... Abban is megállapod-
tunk, hogy beköszöntő cikket Szabó Dezsőtől kérek." S ebben nincs semmi meglepő. 
Az induló lap vonzódása a szabálytalan, külön utakat járó tehetségekhez — épp elége-
detlenségük miatt — szembetűnő: Ady prófétikus hangja, Szabó Dezső expresszionisz-
tikusan túlfűtött esszéi és elbeszélései, Szomory Dezső individuális gesztusai, bizarr 
haditudósításai az első útbaigazító élmények, a műhely ezek mentén igyekszik fokoza-
tosan továbblépni, egyéni elképzelésekkel telítődni. Ez egyben azt is jelzi, A Tett meg-
indulása még nem jelent egyértelmű avantgarde fórumot - utólag maga Kassák is úgy 
látja, mozgalma „csak lassan, hosszú évek alatt bontakozott ki. Elindulásakor éppen 
annyi volt benne a tapogatódzás, mint a tudatosság." 

Mikor Szabó Dezső beköszöntő cikke, a Keresztelőre „az élet szélesebb szépségét", 
az új generáció áttörését, az „új Holnapok" rohamait említi, valójában autisztikus él-
ményről szól, egy egyelőre eklektikusán szerveződő folyóirat potenciális esélyeit érzé-
kelteti. Nemcsak a program hiánya jelzi ezt, hanem a hagyományos esztétikai ízléssel és 
mérsékelt színvonalon formált művek sorozata is, mely alól Kassák — Föld Tamás 
néven publikált — Fejfa című elbeszélése vagy néhány korábban írt költeménye sem 
jelent kivételt. Mellettük csak az író új, futurista-expresszionista szellemben fogant 
versei és elbeszélései, Komját Aladár, Lengyel József és György Mátyás fokozatosan 
formát bontó alakításai, s a későbbiekben pszeudo-avantgarde-dá süllyedő Raith Tivadar 
nagylélegzetű prózaverse, a Pár is, Liége, Trencsén-Teplicz érdemelnek említést — utóbbi 
Kassák szempontjából azért is, mivel jóval a vándorlások irodalmi kultusza és A ló 
meghal a madarak kirepülnek megszületése előtt rajzolja fel egy európai csavargás lírai 
vetületét. A külföldi válogatás már sokkal egyértelműbb. A nagy elődök - Whitman és 
Verhaeren — mellett föltűnnek az elvont humanizmust és kollektivitás-eszményt hirdető 
unanimisták (Jules Romains, René Arcos, Georges Duhamel), a szociális indulatoktól 
fűtött német aktivisták, A Tett közli elsőként Magyarországon Apollinaiie-t (Saint 
Merry muzsikusa) és Marinetti prózáját (Súly + Szag). 

Helyesen veszi észre Bori Imre: „Kassák kezdetben a Tettnek létrehozója, elgondo-
lója és nem ideológus prófétája volt, autodidakta ösztönösséggel válogatta munkatársait 
és lapja anyagát, anélkül, hogy pontosan körvonalazta volna elképzeléseit. Nem az ár-
nyalatok, hanem a gondolatok egésze az, ami a Tett minden közleményéből a szerkesz-
tőre, Kassákra mutat." Azt is mondhatnánk, a lapból kirajzolódó gondolatok azok, 
melyek végső képére formálják a költőt, a közölt kritikák és elméleti írások egész sor 
megfigyelését, véleményét halljuk rövidesen vissza a megszökkenő kassáki életműben. A 
10. számban megjelenő programig a kritikai álláspontnak az az „egyensúlyi állapotra 
való törekvése" érvényesül, melyet Singer Henrik nagy hatású, Ostwald energiatanára 
épülő Világnézet című könyve sugall a szerzőknek. A programmal némileg tisztázódó 
szerkesztői elvek hatására már provokatívabb hang van jelen mind a nyugatos írók, 
mind a háborús jelenségek megítélésében. Az ítéletalkotáshoz az elméleti hátteret A 
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Tett szociológusa és Kassákra is nagy hatást gyakorló teoretikusa, Vajda Imre képezi. 
Tanulmányai közül a Világnézet és a Középeurópa a kassáki elmélet közvetlen előképe 
- előbbi a „tett" filozofikus értelmezésével, utóbbi a tágabb horizonton való gondolko-
dás szükségességének hangsúlyozásával. Vajda alapvető tételei a magyar avantgarde meg-
határozó szólamaivá válnak: miként a cselekvés aktivista misztifikálása („A Tett kilép a 
lélek atmoszférájából. A teleologikus világrendet, a kozmoszt énekli meg és így az erők 
éneke."), a társadalmi harc szubjektív tényezőinek felnagyítása („A Tettnek kevés a 
szociáldemokrácia, de hisz a szociálizmusban. Nem a társadalmi intézményeken át akar-
ja reformálni az embereket, hanem az emberek révén az intézményeket."), az elkülönü-
lés hangsúlyozása („A Tett nem népies és nem száll le a tömegekhez, hanem magához 
emeli őket."). 

Hogy igazi műhely volt A Tett, elkülönülése és társadalmi szembenállása ideális 
körülményeket teremtett a kollektív bölcsesség és a termékeny kölcsönhatások kialaku-
lásához, az mindkét irányban jól érzékelhető. Egyfelől a születő kassáki avantgarde a 
maga szuggesztív mozgalmi és nyelvi erejével hamar átsegíti a munkatársakat az úttörés 
konvenciókat sértő, művészileg csöppet sem problémátlan feladatain. Ugyanakkor ő is 
igazi vezéregyéniségként gyűjti föl és építi be munkásságába a csoport irodalmi és ide-
ológiai terméséből a továbblendítő, avantgarde megnyilatkozásokat. Vajda meghatározó 
élménye mellett az irodalmi közlemények is bőven szolgálnak példával. A mozgalomban 
periferikus szerepet játszó Kázmér Ernő írj a le először — Szemere György Apró regé-
nyek című kötetéről szólva — a Kassák elméletében később kulcsszerepet játszó „vég-
telenbe derülő ember" fogalmát, s Rozványi Vilmos Zarathustra a várkisasszony teme-
tésén című novellájának következő soraiból: „annyira visszájára fordítottad te már a 
világot, óh Hagyomány, hogy nekem csak ellent kellett mindig mondanom, hogy min-
dig igazam legyen" — sem nehéz kihallani Kassák „árellen-üszás" elméletének előlege-
zett hangjait. A stiláris kölcsönhatások közül ekkor talán a sajátos hangú prózaverseket 
író lánytestvér, Újvári Erzsi hatása a legjellemzőbb, bizonyítékként elegendő a Háború! 
Asszony! Holnap! és az író híres expresszionista elbeszélésének, az Egy szegény lélek 
megdicsőülésének képi, gondolati összevetése. 

A kezdeti bizonytalankodás és helykeresés után két komoly számvető igény és szel-
lemi tett rajzolja ki véglegesen Kassák és a magyar avantgarde útját: a 10. számban 
közzétett program, valamint Babitscsal a Nyugatban folytatott vita, mely a legradikáli-
sabb szépirodalmi fórummal jelent immár szemléleti-ízlésbeli konfrontációt. A már 
sokat elemzett program történelmi érdeme, hogy megkésettsége érzésével küszködő 
irodalmunk részben önálló, a hazai progresszió sajátosságait is szem előtt tartó megúju-
lásához az európai törekvésekkel szinkronban nyújt jó esélyeket - a szükségből formál 
alkotó lehetőségeket. Mert amikor e mozgalom „ellensége minden háborúnak", a jövőt 
fürkészve már azt is látja, hogy „A másfél éves világborzalom . . . sok olyan fizikai, 
technikai és pszichológiai problémát vitt előbbre és oldott meg, amely a rendes evolu-
cionális folyamatban csak hosszú tudományos kutatások révén jutott volna a mai stádi-
umba . . . " . Ennek megfelelően tágítja az irodalom cselekvési terét a gazdasági és politi-
kai faktorok felé, s miközben elhatárolja magát az egyes izmusoktól, az új irodalom 
jelentőségét a lázadók gesztusával megemelve vezető szerepet követel „az állami gépezet 
irányításában". Persze, a logikai sor akkor lenne hibátlan, ha a konkrét helyzetelemzést 
a továbblépésnek is konkrét iránya követné. Kassák azonban még nem tud megbirkózni 
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ezzel a váteszi feladattal. A „mai cenzori nagyító" gondolatokat korlátozó tényére 
hivatkozva a „kozmosz teljességének" és „végtelenbe derülő' Ember"-képzetének beikta-
tásával lényegében elvonttá teszi, expresszionista módjára a misztikus végtelenig nyitja 
fel elméleti rendszerét. Nem kis mértékben azért, mert a tagadás határozottsága mellé 
nem értek meg az igenlés, a társadalmi változás igényének feltételei, s igen képlékenyek 
még az autentikussá emelt üj irodalom poétikai törekvései. A politikai helyzet is azt 
sugallja, Babits elemző-támadó írása is sietteti, végül A Tett betiltása teszi szükségessé, 
hogy a figyelem a művészeti kérdések megoldására koncentrálódjék, a rebellis szemlélet 
elsőként e területen próbáljon csatát nyerni. 

A korabeli sajtó reflexeit ismerve szinte természetes, hogy a hangos, provokatív, az 
irodalmi konvenciókat elutasító Kassák-kört hamarosan heves támadások érik — első-
ként a Budapesti Hírlapban Rákosi Jenő ront rájuk, de fokozatosan ellenük hangolód-
nak az irodalmi fórumok is. A jelentősebb lapok közül az Új Nemzedék, a Magyar Kul-
túra, majd - a korabeli támadások lényegét tanulmányba foglalva - az Irodalomtörté-
netben Zolnai Béla ítéli el a születő aktivista irodalom törekvéseit. A legszínvonalasabb 
vétó mégis a Babitsé, benne lényegében a Nyugat képviselte polgári radikalizmus és az 
avantgarde politikai-művészi elképzelései ütköznek, kölcsönösen rajzolják elő egymás 
erényeit és korlátait. Babits írása, a Ma, holnap, és irodalom a fiatalok legjellegzetesebb 
irodalmi próbálkozásait veszi számba, s a nyugatos költő, a túlzott megújulási kísérlete-
ket látva, abból az alapvető tételből indul ki, hogy „Az oly író, aki teljesen elvetné a 
hagyományokat: fegyvereit vetné el." A kétségtelenül esélyes pozíció logikusan kínálja 
a programok kényszerzubbonyának elméletét, a tájékozatlanság, az egyhangúság, a naiv-
ság és az ízléshiány fogyatékosságának vádjait. Kritikai élű elemzése két esetben így is 
elismerésbe fordul: a kassáki szabadvers öntörvényűségét, valamint A Tett költőinek 
azokat a törekvéseit érzi rokonszenvesnek, „mikor . . . a modern élet számos oly jelen-
ségét igyekeznek a költészet körébe vonni, melyek eddig eminensen prózaiaknak tet-
szettek". Kassák jó stratégának bizonyul, amikor a támadók és kétkedők közül a leg-
méltóbbat szemeli ki válaszával. A Nyugatban megjelenő cikke, ,A rettenetes nagy 
hamu" alól Babits Mihályhoz legalább olyan meggyőző érvekre alapoz, mint vitapart-
nere. Eszerint „A Tett programjának a hangsúlya nem a művészi produktumon, a meg-
csinálás hogyanján van . . . hanem a művészen mint szociális emberen!" Egy erősen tár-
sadalmi indíttatású művészetet állít tehát szembe Babits „pálmaházi" elképzeléseivel — 
így kerülve meg annak esztétikai kifogásait. A szabadversnek azonban már az új világ-
irodalmi élmények és saját költői gyakorlata alapján is feltűnően elszánt és szakavatott 
védelmezője, a leggazdagabb lírai lehetőségként értékelve azt a technikát, mikor „az 
adódó téma, életdarab tudatos centmmba lökése alakítja a vers szemmel látható külső-
ségeit". Csoportjának eredményeit a „makacs árellenúszásnak" tulajdonítja, ezzel is a 
mozgalom szociális szempontjait húzva alá. Jóllehet, Babits sértetten tíz pontban még 
válaszol (Felelet), s Kassák is újabb visszaszólásra készül — melynek publikálása A Tett 
betiltásával elakad —, a Nyugat és az avantgarde főbb ellentétei e párbeszéddel végleg 
rögződtek. S ha Kassák és Osvát sajátos kapcsolata enyhít is valamit az oppozíción, a 
két radikális fórum egymástól függetlenül közelíti az évtized végének forradalmait. 

Az öntudatos színrelépés és programadás hitelét, persze, elsősorban a művek biztosít-
ják. Az Eposz Wagner maszkjában új hangoltságú, merészen háborúellenes verscsokra 
már a kaotikus állapotok fölé emelte Kassákot, szélesebb körben tudatosította osztály -
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felfogását, egy proletár szellemiségű avantgarde irodalom megteremtésének lehetőségeit. 
Ugyanakkor a kassáki szabadvers-kísérletek, az újonnan tapasztalt világirodalmi jelen-
ségek és a társadalom mélyéről hozott élményanyag A Tett körül kialakuló avantgarde 
mozgalomban minőségileg új egységgé ötvöződött, s — az előzményekkel ellentétben — 
egy tudatosodási folyamat megindulásának felszabadító örömével futotta be Kassák lí-
ráját. Innen nézve egységes hangoltságúnak érezhetjük a forradalom bukásával lezáruló 
pályaszakaszát, Borinak azzal a találó észrevételével kiegészítve, hogy „szinte mindegyik 
Kassák-vers a megoldás új lehetőségét is jelenti". A tüzetesebb vizsgálódás azonban jól 
kivehető hangsúlyeltolódásokat jelez e néhány éves perióduson belül: a mozgalom meg-
indulása körül fogant versek közös élményalapja az egyéni és osztályperspektívák 
optimizmusából fakad, ez határozottan leválasztja őket a későbbi idők válsághangulatot 
jelző műveitől, míg a proletárélményt majd aktivizált változatban kidaloló forradalmi 
versektől az érő idő talánya és messzesége, a szemlélet elvontsága fogja vissza. Utóbbit 
Szabó Júlia bizonyítja egyetlen költemény szövegváltozatainak összevetésével /„félre az 
űfomdekorációkkal"-* „félre az a/fomdekorációkkal", „holnap talán áldomást tartunk az 
új falakon" „holnap már áldomást tartunk az új falakon"), az aktivista irányzatosság 
fokozatainak földerítésével. 

A megnövesztett én-tudat és kollektivitásigény, nagyvárosi mámor és természetszere-
tet, férfi és nő, rombolás és teremtés között föllelhető belső ellentmondások ugyan-
akkor nem akadályai annak, hogy remekművek szülessenek. A mozgásigény, a társa-
dalom elleni tiltakozás az avantgarde formabontó, provokatív gesztusait úgy köti meg a 
Mesteremberekben, hogy azt a történetiségében tudatosuló osztályszerep, az élmény-
szerűségből fakadó konstruktivitás, a kétkezi munkával való közvetlen kapcsolat páto-
szával is keretezi. Közben a háborúval felesel, egyetemessé tágítva felismerésének köreit. 
„Ebben a versben - vallja később Kassák — már nem csak a költő egyéni panaszai, 
hanem a világ hangja is megszólalt, háborús sebektől vérzőn és mégis bizakodón a jövő-
ben. A Mesteremberek megszületése óta tudatosodott bennem a művészet miértjének és 
hogyanjának a problémája. A cselekvés költészetét hirdettem, de ez a versem szembe-
fordított a futurizmussal i s . . . " A szintézis igényének megszületésében döntő a futuriz-
mus ideológiájától történő elidegenedés. Ez a korai negatív élmény segíti ahhoz, hogy 
az izmusok új megfigyeléseit, technikai megoldásait folyamatosan saját művészi elkép-
zeléseinek szolgálatába állíthassa, formai elemként kezelje. Erő- és gépkultusz ezért áll-
hat össze az új rend építésének szimbólumává a költemény víziójában: 

Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet 
dobunk a romokra 

s félre az álomdekorációkkal! a holdvilággal! és az 
orfeumokkal! 

Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd és játéknak az 
Eiffel-torony mását. 

Bazalt-talpú hidakat. A terekre új mithoszokat zengő 
acélból 

s a döglött sínekre üvöltő, tüzes lokomotívokat lökünk, 
hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég 

szédületes meteorjai. 
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De a korábbi motívumok is átalakulnak a belső struktúra szorításában. Az Eposzban 
még a tizenkét kőműves sorsába bújtatott reménytelenség, az emberi értékek hiábavaló 
pusztulásának képei az „áldomást tartunk az új falakon" bizakodásává hevülnek, a 
technika emberpusztító eszközeit pedig - a korai konstruktivitás jellegzetességei szerint 
— az építés speciális elemei: az azbeszt, vas, roppant gránit, új falak, zengő acél, új 
kábelek és az Eiffel-torony képzete váltják föl, a horizont expresszív tágításával növelve 
meg a költemény hatósugarát. Az ihlet kilobogását plasztikus formálással fegyelmezi — 
egyensúlyi állapotban téve hitet a nagyvárosok irama s az itt születő „új fajta" mellett, 
mely motívum majd az Anyaság expresszívre feszített szimbólumában formálódik vers-
egésszé. 

A korszak másik kulcsverse a személyiség felizzásának s avantgarde vátesztudatának 
formateremtő műve, az Örömhöz, mely Rónay György szerint „éppúgy program volt a 
folyóirat első számában, mint Szabó Dezső bevezetője". Az ismert örömös hangok és 
ruganyos erőénekek a későbbiekben jószerint ekkor teremtett motívumait variálják, 
versdallamát követik. A világot szimultán sokszorozással megragadó költői dikciót exp-
resszionista technikával formált képek hevítik át, a nagyság, az öröm, az életerő révü-
letét individuális indulatok alakítják homogén egésszé s lenyűgöző vitális részletekké: 

Az élet billió lehetőségét csapolom magamból 
s a nevetés arany villája koppan a fogaimon. 
Az öröm és az akarat bitangoló híme vagyok, 
s bolond csikó, tág cimpákkal nyerítek az időkbe . . . 

Mikor Kassák a Szintetikus irodalomban röviddel ezután meghatározza poétikai eszmé-
nyét, hol „a nüánszok és poéntek nem fontosak, minden a nagy egész érdekeit szol-
gálja, azét az egészét, amely mindenkor valamit állító, demonstratív egység" — lényegé-
ben az Örömhöz típusú versek alakításait tudatosítja, kiemelve belőlük az expresszivitás 
lehetőségeit, s háttérbe szorítva a konstruktivista harmóniateremtésnek azokat az elveit, 
melyek a Mesterembereket is alakították. 

A hátteret motiváló tényező, hogy Kassák művészetét és lapja stratégiáját egyre 
inkább a politikai események iramához közelíti, a történések hullámzása szerint alkotja 
programjait, módosítja elképzeléseit. S mivel „a témaválasztás lehetősége nála korláto-
zott volt és korlátai az embertartalomnak megfelelő témakört zárták magukba" (Gáspár 
Endre), azonos tematikus sávokban mérte föl kedélyének és szemléletének változásait. 
Az egymást keresztező erővonalak mentén így alakulnak ki a kassáki líra jellegzetes 
alaptípusai: a plakát-, a messianisztikus-, a sétáló-, az erotikus-, a fiatalember-versek 
vonulatai. A sikeres lapalapítás, a Babits-vitával szerzett tekintély s — a munkatársak 
nyomásának engedve szerkesztett — internacionalista szám föltűnést keltő gesztusa a 
vérbő, az erőtől duzzadó és magabiztos változatokat csalja ki a mindinkább expresszív-
vé hangolódó versvilágból. Az említett művek mellett a Séta a perifériákon angyalföldi 
lírai kalandozásán némi érzelmi bizonytalanság ellenére is elemi erővel üt át „a munka 
fölriadt ditirambja", az élet fiatalos élvezésének mindent összeölelő derűje. A „Sze-
gény-pózban a költői én felnövesztésében jut a legmesszebbre, „A MINDEN"-ig. A 
Himnuszban immár önmagával feleselő, városellenes hangokat is megütve formázza 
himnikussá a „klorofillal teli zöldet" és a férfitestet, az „erők csíráját". A plakátszerű 
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harsogást és látványszerűséget fölerősítő Plakát vagy a Júliusi földeken analitikus kubiz-
must idéző hangütése pedig már egy új, az egész írói pályát befolyásoló élmény, a köl-
tői szemléletnek most már — esztétikai értelemben mindenképp — elsődleges alakítója, 
a képzőművészet felé jeleznek: 

Monumentalitás, 
kék-kék-kék. 
Vízszintben sárga, geometrikus táblák. 
Szél. Hő. Földszag. 
A nap csurog, 
s a sárga táblák visszadobálják a vörös napot. 

A meghatározó képzőművészeti befolyásnak szubjektív és általánosabb okai is vannak. 
Amellett, hogy Kassák fiatalabb korában maga is többször megpróbálkozik a rajzolással, 
felesége, Simon Jolán hosszabb ideig modellként dolgozik, sógorságba kerül Uitz Bélá-
val—a levegőben van a modernek nyugtalansága, a képzőművészet megújulását, képző-
művészetre gyakorolt hatását közvetítik az avantgarde különböző áramlatai. A nyilván-
való ilyen inspiráció a Carlo D. Carra ihlette Anarchistatemetés, de a versek képiségét 
alakító módszerek mellett gyakori a közvetlen festői élmény - igaz, még csak részletek-
ben - más prózájában is. Festő a hőse A harmadik ember című elbeszélésének, s oly-
kor tudatosan hajlítja képeit a festői vászon felé: „Esteledett - mondja a Portrait szén-
nel —. A hideg decemberi kékség már sűrű, iszapos szomorúságba lógott a hegyek fölött 
s mintha valami komor piktor funerálta volna a tájat, percről-percre mélyebb, elveszej-
tőbb gödörré bizonytalanodott a világ." Hasonló megoldással dolgozik az Őszi bál a 
7. 7. 7.-ben: „Az őszi liget csillogott a napfényben, mintha valami kócos, titánkodó 
piktor rakta volna fel rá buja, vakító színeit." A szépírói tünetek mögött, persze, a 
Kassák körül gyűrűző eseményeknek lényegesebb fejezetei formálódnak. 

Az internacionalista összeállítás miatt — egyetlen kivételtől eltekintve a háborús 
ellenfelek művészeit közölte ugyanis a lap - a cenzúra A Tett-et tizenhét megjelent 
száma után betiltotta. A lendületben lévő Kassák két hét múlva már újabb lapalapítási 
kísérlettel'jelentkezik, s 1916. november 15-én meg is jelenik a Ma első száma. Indulá-
sánál néhány jellemző mozzanatot érdemes rögzítenünk. Elsősorban azt, hogy a Má-val 
Kassák már mint rendkívül tudatos szerkesztő lép színre, munkatársai közül csak az 
avantgarde híveit viszi magával, lépéseit ettől kezdve következetesen programokkal és 
kiáltványokkal illusztrálja, kezdetektől szinte intézményesíteni kívánja az új művészetek 
sokirányú törekvéseit. A maisták „A legújabb magyar társadalmi, irodalmi, színházi, 
zenei, építészeti, festészeti és szobrászati törekvések mel le t t . . . az összes kultúrállamok 
forradalmi művészi törekvéseit is magukba akaiják fogadni - olvashatjuk a művészcso-
port munkatervében —. Kiállításokat akarunk rendezni úgy a bel- mint a külföldi leg-
újabb forradalmi törekvésekből... festőiskolát akarunk szervezni Uitz Béla vezetésével. 
Propaganda és drámai matinékat akarunk ta r tan i . . . " A folytatásból tudjuk, tervük 
csak az indulásnál tűnt maximalistának. A lap másik jellegzetessége a képzőművészet 
hangsúlyainak — szinte a társadalmi érzékenységgel szemben való - erőteljes megnöve-
kedése. Nem véletlen, hogy Kassák programcikke képzőművészeti tematikájú (A plakát 
és az új festészet), de e tendenciát erősítik a Ma gondosan tipografizált, rendszeres 
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képanyaga, a szaporodó elméleti írások és tárlatkritikák is. Igaz, Kassák később logikus 
magyarázatát adja a váltásnak: „Taktikai szempontból a hangsúlyt egyelőre tegyük át a 
képzőművészetre, mondtam, tartalmában nehezebben ellenőrizhető, mint az irodalom, 
formavilága gazdagabb lehetőséget nyújt" — meggondolásai mögött már ekkor aligha-
nem a közvetlen politizálástól való idegenkedésnek azok a reflexei működtek, melyek 
az orosz forradalom idején a Ma erőinek megosztásához vezettek, s a pártokkal szem-
beni ellenszenvét egész életében permanensen táplálták. Művészi kibontakozása szem-
pontjából viszont a képzőművészet inspirációja szinte beláthatatlan. Elsősorban azért, 
mert az egymást érő izmusok — a futurizmus, kubizmus, absztraktizmus, expresszioniz-
mus és konstruktivizmus — modern felismerései, korérzései jószerint itt manifesztálód-
nak, másrészt a szintézisigényt és a formabontás kényszerét is irodalom és látásmód ősi 
kapcsolata felől érhette leghamarabb tetten. Költészetének egyik leglényegesebb ismér-
ve, a konstruktivitás találkozik a képzőművészeti komponáltság, belső elrendeződés és 
plaszticitás törvényszerűségeivel, mikor modern szabadvers-eszményét végleg kialakítva 
— az életrajz ide utalt részletében — így elmélkedik: „Úgy nyúlok a szavakhoz, mint 
annak idején a vashoz és acélhoz. Azt szeretném, ha testük lenne a verseimnek, ha meg-
állnának az asztalon, mint egy szobor." 

A plakát és az új festészet, természetesen, csak egyfajta finom distanciát jelez, ám 
benne fölfokozottan tovább élnek a művészi megújulás és a szociális elégedetlenség 
indulatai. Az írás a plakátot is agitatív funkciójában ragadja meg, a lényeg megnyilat-
kozását és a kifejezés erejét tisztelve műfajában, mint nélkülözhetetlen kellékeket „az 
óriási metropolisokban", ahol „a technika és a szociológia századát éljük". A kassáki 
koncepció tisztulását és magasabb szintre emelkedését a Galilei Körben tartott neveze-
tes előadása, a Jegyzetek a szintetikus irodalomról jelzi, benne elsőként kísérli meg a 
legújabb irodalom rendszerezését és a mozgalom — a Babitscsal folytatott vita óta 
szembetűnően fontossá lett — művészeti törekvéseinek fölvázolását. Jól érzékeli Csaplár 
Ferenc, hogy a rendszeres provokatív gesztusok ellenére e program megalkotásakor 
„Babits bíráló megjegyzései Kassákékat a kortárs magyar irodalomban elfoglalt helyük, 
a kulturális örökséghez való viszonyuk, a formanyelvvel és a mondanivalóval kapcso-
latos álláspontjuk higgadt megfogalmazására késztették". Azaz hagyományellenességük-
höz megfelelő rendhagyó folytonosságot kerestek, s a pszichologizáló lehetőségeket, a 
vátesztudatot, a munkástematika progresszív megnyilvánulásait vélték egykorú irodal-
munkból olyan irányoknak, melyek felől a Ma avantgardizmusa a szintézis igényével 
megközelíthető. „Mozgalmunk első hírnökeinek valljuk — mondja Kassák — versekben 
Ady Endrét, prózában Révész Bélát." E kötődéseken túl a fiatal, anarchista színezetű 
csoport hagyománytisztelete meglehetősen formális. Igaz, a Nyugat művészeti forradal-
mát kikerülhetetlennek érzik, Kassák A tíz éves ,JVyugaf'-ot méltatva mozgalmuk múl-
hatatlan érdemeként említi, „hogy a szikkadt agyvelőket, mindenbe belenyugvó érzése-
ket új lendületbe mozdította", de már itt megállapítja megtorpanásukat, az „impresszi-
onista magába gyönyörködés" öncélú tendenciáit. Különösen az egyes alkotók megítélé-
sekor éles a szubjektív forradalmi ideák felől érkező bírálat. A lap recenziói tükrében 
Tersánszky „romantikus illegetése", Kosztolányi „impresszionista témabeli korlátai", 
Kaffka Margit „hatástalan műfaja", Tóth Árpád „szűkössége és fonnyadtsága" a meg-
örökítésre érdemesült jellegzetesség, Krúdy „biedermayer zsibárus". A munkatársak 
támadják Babits és Schöpflin kritikusi passzivitását, Adyból is fokozatosan a túlhaladott 
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úttörőszerep, a mozgalmat bevezető Szabó Dezsőből pedig csak „masinásan lihegő stílusa" 
marad örökségül. 

A szintetikus irodalomban ily módon az avantgarde szellemiség első szinten a kritika 
és a támadás gesztusában van jelen, s Kassákék kezdetektől ragaszkodnak a megújulás 
eredeti, sajátos formáihoz. A „minden újabb iskolát magába olvasztva, de a legkevésbé 
sem egy új iskolai értelmezésben" alakuló mozgalom egyelőre még az elhatárolódásban 
a meggyőzőbb, homályos célképzetű írások agitatív lendületével tör utat magának, s 
fiatalos szertelenségéhez, akcióra serkentő szándékához természetes módon kapcsolód-
nak a háborúellenes hangulatok és a szociális elégedetlenségek hangjai. Részben kívülről 
kap tehát ez a mozgás ideológiai színezetet, ellenzékiségén keresztül derengenek föl 
politikai tartalmai. A magabiztosság és tanácstalanság kettőssége Kassák irodalmi elvei-
ben is tetten érhető — figyelme hol a mű belső struktúrájának tudatos kialakítására, hol 
a részleteket mellőző „demonstratív egység" megteremtésére irányul. A lap koncentrált 
modernsége, az izmusoktól megérintett képzőművészeinek lendületes grafikai tevékeny-
sége, az expresszionista normákhoz igazodó értekezések, s nem utolsósorban a szabad-
versnek mint a „legkomplikáltabb formának" egyeduralkodó szerephez juttatása azon-
ban széttörik ezeket az elvi korlátokat. A Ma már indulása évében új szín, különleges 
figyelmet követelő erő a kor művészeti életében, s mire 1917-ben az Új költők könyve 
Kassák, Komját Aladár, György Mátyás és Lengyel József verseivel megjelnik, tényke-
désük egy kisebb fajta kulturális forradalommal ér föl — melynek ideológiai háttere az 
orosz forradalmi események hatására gyorsan tisztuló szocialista eszmeiség, formai 
alapja pedig egy futurista-expresszionista ihletettségű, de minden ízében a hazai élmé-
nyekkel szembesített avantgarde elkötelezettség. Ekkor még nehezen sejthető, hogy a 
gyors fölfutás mögött a mozgalom és Kassák nagy alkotói válsága feszül, mely a fő 
erők megoszlásához s a szerkesztő munkásságának átmeneti megtorpanásához vezet. 

Már a Tett internacionalista száma körüli viták is jelezték, ami aztán az orosz 
forradalom győzelmével vált nyilvánvalóvá: a Ma munkatársai nem egyformán ítélték 
meg a háborúban egyre jobban szétzilálódó ország szocialista fordulattal biztató lehető-
ségeit. Míg Kassák környezetében a szociáldemokrata pártból történő kiábrándulása 
miatt mindenféle pártpolitika visszaszorítására törekedett, addig a Ma körül fölbukkanó 
kommunisták: Sallai Imre és Korvin Ottó — miként Révai József pályakezdéséről szólva 
Bodnár György is említi — befolyásuk alá vonták az óvatoskodó Kassák nézeteivel 
elégedetlenkedő maisták fiataljait. A személyes féltékenykedések helyett valójában ez 
az oka, hogy Komját Aladár, György Mátyás, Lengyel József és Révai József 1917 
végén kiválnak a Mából, s röviddel ezután 1918. Felszabadulás címmel antológiát szer-
kesztve megalakítják a kommunista írók első magyarországi csoportját. Az értékes mun-
katársakat Kassák a második hullámban jelentkező tehetségek: Barta Sándor, Kahána 
Mózes, Reiter Róbert, Szélpál Árpád, Újvári Erzsi produkcióival valamelyest még pó-
tolta - a progresszió vállalásának és a kommunistáktól való elzárkózásának ellentmon-
dásaival viszont alkotóként nehezen boldogult. Nem véletlenül írta Kassákért című 
esszéjében Méliusz József, hogy az író „elkülönülése, különbözése, válságai legélesebben 
a munkásosztály nemzetközi harcának kritikus időszakaiban tűnnek fel. Avantgardista 
kitörése az értelem sorompói közül. . . akkor következik be, amikor a munkásosztály 
helyzete kuszálttá válik, amikor a proletáriátus jobb perspektívái elhomályosulnak, és 
történelmi horderejű döntések előtt áll, taktikája és stratégiája változik." Az első ilyen 

125 



tünet az 1916—18 közötti időszak legtöbb költeménye, amikor a „formával való 
tüntetés" már kevésbé a forradalmiság demonstrálását jelenti, inkább a kétfelé hadako-
zás, a tanácstalanság, az anarchista jegyek felerősödésének üzenete. Ha Kassák híres 
irracionalizmusával: „Verseink szülője a végtelen s így a lemérési formánk is csak a 
végtelen lehet!" - eddig csak a polgári irodalom rohamai ellen védekezett, jelszavát 
most már a szocialista szellemiségű irodalmon belül is megkülönböztető jelentéssel for-
gatta, az el nem kötelezettség eszményét hangsúlyozva benne. 

Az átszíneződés, természetesen, most is a meghódított új vers keretei között zajlik, 
az avantgar de-ból egyénített stílusjegyek alig-alig változnak. Az öröm és lendület hangjai 
törnek meg váratlanul, a feszességükön vesztett költeményeken mind többször suhan-
nak át a tárgytalan szomorúság, a szkeptikus elbizonytalanodás, az öniróniától sem 
mentes kiábrándulás érzései. Alkotói válságának szinte kulcsversei a Grimasz mindenre 
és a Szomorúság a városon — előzőben az avantgarde szociális motivációit cseréli föl az 
elidegenedés polgári attitűdjeivel, mikor „modern forradalmárokhoz illően" fintorog, 
utóbbiban a mozgalmi szélcsendet, a vezértelenség kedvelt motívumát, a kilátástalan-
ságot helyezi a mű enervált indulati tengelyébe: 

Aztán még nagyobb lett a csönd s ez már maga volt 
az értelmetlen szomorúság. 

Ha valaki betyár most irányba bökné az ujját!? 
Minden rétegekbe gyökeresedett, mint a hegy. 

Hangulati híradásai, életképei többnyire a személyiség érvényességi körében maradnak, 
fölnyersült, már-már durvának tűnő fordulatok követik egymást a művekben (És, So-
rok, ideges órákban, Monoton), s az sem véletlen, hogy a megemelt hang lankadásával 
— elsősorban a sétáló versek esetében — „megtörténik a vers közeledése a prózához, a 
reális és triviális élet nyelvéhez" (Hevesy Iván). Átmeneti magányában harcos antimili-
tarizmusa is gyengül, gazdag formakísérleteiből épp a megrendülés pátosza illan el, akár 
a Rokkant katona kihagyásos szerkezetével, ezoterikus lírai megoldásaival próbálkozik, 
akár a Parancs alatt az éjszakában gondolatritmusaival építkezik. Ez a vers, jellemző 
módon, a front dadaisztikus-szürrealisztikus vízióját adja, egy irracionális világ nem 
kevésbé irracionális üzenetét — melynek néhány akkordja szinte szó szerint tér vissza a 
bécsi korszak riadt költeményeiben: 

valaki a hazugság skáláján csodákat mesélt a hordó-
fejű fiáról, 

egy másik folyton a 2 X 2 = 4-et kukorékolta fel 
gyomrából 

a legfiatalabb meg minden 5 percben vízszintesbe csalogatta 
a szomszédjait. 

Legszembetűnőbb mégis a kassáki konstruktivitás funkcióváltása, mikor a Mesterembe-
rek féle művek ihlető fegyelme, lényeggé transzformálódott építkező kezdve a szimmet-
ria-versekben (Tragédia, Banális motívum) a jelentéktelen tartalom és a modoros, erő-
szakolt formai megoldás szintjére esik vissza. Persze,.Kassák ekkor már komolyabb 
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művész annál, hogy ne látná elbizonytalanodásának kedvezőtlen jeleit. „A formák papa-
gájos hajtása" (Vásár és én) őt is zavarja, noha sokáig még az expresszivitásban véli 
fölfedezni az irodalom megújulásának legbiztosabb esélyeit. De figyelme ösztönösen 
ismét a mélyebb analízist igénylő próza felé fordul, s jól bevált módszere szerint ifjú-
kori emlékei felől araszolgatva alkotja meg újabb kétkötetnyi elbeszélését (Egy szegény 
lélek megdicsőülése, Khalabresz csodálatos púpja). 

Míg az avantgarde színrelépésig Kassák novelláinak egységes élményanyagot és szem-
léleti biztonságot jelentett a gyermekkori háttér, a felvidéki tájhoz és folklórhoz való 
ragaszkodás, addig írásainak zárt világa ellentmondásosan nyílik föl, mihelyt „olyan 
lázak kezdik hevíteni elbeszélő művészetét, amelyek az expresszionista novella megszü-
letését előlegezik" (Bori Imre). Ennek a folyamatnak csak egyik rugója az új szemléle-
tet és friss képi látást hozó képzőművészeti inspiráció, az egyéni tragédiák sorozata 
mellett a tömegélmény mind szaporább jelentkezésével műveinek szimbolikus értelme-
zése is tisztul valamelyest — az ösztönök komor, extrém játéka mögé fölrajzolhatok a 
háború személyiséget pusztító, a kétségbeesést lázadássá formáló erői. Ha a történeteket 
átfűti az írónak „a testvéresülés melegével dolgozó módszere", melyet az orosz próza 
lelkiségével rokonit az Űj Nemzedékben Lendvai István, harmonikusan jut el az exp-
resszionista látomásokat megtartó emberszeretet megfogalmazásáig. Akár úgy, hogy a 
kivert, bolond gyerekbe csöppenti bele a szeretet sóvárgásait (Egy szomorú nap Flórián 
életéből), akár a vallás felől közelítve meg az igehirdetés lelki örömeit (Fehér hegedű). 
A sikerületlenebb elbeszélésekben a felzaklatott szöveg mindig kisszerű, realista eszkö-
zökkel könnyen bekeríthető témákat takar, melyeknek legtöbbször a féltékenység, az 
erotikus vágyakozás, a tehetetlenség a motiválója. 

A prózaíró Kassák tehát — akárcsak korábban a költő — nem csupán technikai 
megoldásaival, hanem a kor mozgalmas élményei felől is közelíti az expresszionizmust. 
Szemléletének radikalizálódását jelzi, hogy a szimbolikusan nagyított zsarnokok a siker-
telen egyéni kiállásokat követően fokozatosan kollektív ellenállásba ütköznek, s ha az 
Ünnep? cirkuszos négere még megalázhatja a falut, az őszi bál a 7. 7. 7.-ben 
keményöklű Tamását már halálra tapossa a tömeg. Ugyanakkor az elbeszélésekben fo-
kozottan érvényesül a lírában sejtelmesebb elkülönülési szándék az ösztönei által moz-
gatott tömegtől, mely vonás Kassák szemléletét alapvetően meghatározza a későb-
biekben, s amiről Hevesy Iván így ír a korabeli versek vizsgálatakor: „Kassáknál mindig 
az egyén fordul a tömeghez." Mikor az elbeszélések túllépnek a lassan anakronizmusba 
forduló, egzotikus színeiket még fel-felvillantó felvidéki élményeken, egycsapásra válik 
hitelessé és formabontóvá a kassáki próza, s aktuális mondandókkal is fölerősödve az 
izmusok lüktető, sodró nyelvén közvetíti a háború embert nyomorító és tömegeket 
összecsordázó vízióit. Ha a Piros szüretre tekintünk, kilátástalannak tűnik az agyonhaj-
szolt és a gépek mellett elvérző munkásság helyzete, az Anarchistatemetés tömegjelene-
teiben azonban a forradalmi hit lehetősége is mutatja magát, az eszmei elbizonytalano-
dások közepette sem homályosítva el az osztályszolidaritás és a zendülés ethoszát. 

A legnagyobb művészi erővel, persze, a lélek térképén rajzolódnak ki a kor esemé-
nyei. Lírájához hasonlóan Kassák háborús novelláiban is életre kelnek a hátország erős 
kontrasztokkal felrajzolt tájai, s míg az otthon koordinátáitól távolodva jószerint elvont 
figurákat mozgat, a front díszletei között magatartástípusokat illusztrál (Ballada), itt a 
kispolgári tespedtség és naiv illúziók, valamint az egyén háborús tragédiáinak ütközte-
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téséből hiteles lélektani drámákat konstruál, a szenvedő ember iránti részvétével nagy 
szociális indulatokat szabadít föl. Orosz környezetben játszódó írásai akár megrendítő 
ujjgyakorlatoknak is felfoghatók, bennük mintegy Dosztojevszkij-élményét gondolja to-
vább, az egyéni és a kollektív psziché nyomasztó mozgástörvényeit igyekszik megra-
gadni (Játék, A fekete vonat). Jóllehet, a zaklatott írások láttán Rónay György nem 
minden indok nélkül említi a korai Kassáktól sem éppen idegen paroxizmus tünetét, s 
abban is van igazság, hogy az aktivista korszak novellái esetében „inkább a köntös 
színezésében van merészség, mint a lényegben, az elgondolásban" (Szenteleky Kornél) 
— az elembertelenedés mély átéléséből olykor móriczi színvonalú novellák születnek 
(Egy szegény lélek megdicsőülése, Eltolt figurák), azzal a különbséggel, hogy utóbb a 
naturalista eszközöket fölváltja egy jóval expresszívebb formanyelv és látás, az izmusok 
formabontó sajátosságainak megfelelően: „És az emlékekből most kivirított egy másik 
emlék. A száguldó csillag mintha kiszakadt volna az űrből egyenesen feléje vágódott, 
égő csóvája fantasztikusan el terebélyesedett, 

kibimbult, 
kivirágzott. 

Egy pillanatra mozdulatlanul megállt. 
Mint valami óriás pávafarok ragyogott." 

Epika és líra nyelvi szintézisét azonban nem ezek a művek valósítják meg, hanem a 
Tanácsköztársaság bukásával befejezett nagy eposza, a Máglyák énekelnek, mely bőség-
gel merít majd a tízes évek expresszionista lírájának és prózájának technikai vívmányai-
ból. E szintézisből most még hiányoznak a forradalmak nagy pillanatai. 
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E. NAGY SÁNDOR 

EGY „EGZISZTENCIALISTA" PIKARESZK REGÉNY 
- Kísérlet Remenyik Zsigmond „Élők és holtak" 

című regényének értelmezésére — 

1. Az „Élők és holtak" a Révai Kiadó gondozásában jelent meg 1948-ban. A világ-
háború után újraszerveződő irodalmunk első fejlődési szakaszának lezárulása ez az esz-
tendő, és kezdete is egy olyan periódusnak - az irodalmi sematizmus időszakának - , 
amely véget vetett az előző évek sokszínű irodalmi életének, eszmei útkeresésének, és 
egyúttal azoknak az ábrázolástechnikai kísérletezéseknek, amelyek a magyar regényírás 
megújulását ígérték. A „fordulat éve" mindemellett fontos állomása Remenyik Zsig-
mond írói pályájának is. Biográfiai szempontból azért, mert ekkortól mélyült el körü-
lötte az a bizalmatlanság, amely azután jó néhány esztendőre kiszorította az irodalmi 
életből, s majd csak az ötvenes évek közepén, 1954—55-ben, a Bűntudat újbóli kiadásá-
val, valamint a Por és hamu megjelenésével oldódott némiképp, eszmetörténeti szem-
pontból pedig azért, mert az 1948-as esztendő megközelítőleg lezárta Remenyik „eg-
zisztencialista" korszakát. 

Az „Élők és holtak" ugyanis az utolsó azoknak a műveknek sorában — főképpen a 
Pernambucói Éjszaka (1941), az Akár tetszik, akár nem (1943), az Északi szél (1943) 
és talán még a Bolond história (1948) sorolható ide - , amelyekből leginkább körvona-
lazható Remenyik negyvenes években megerősödött sajátos „egzisztencializmusa". E 
művek szerint „sötét ködből jövünk és sötét ködbe megyünk", s az élet e két vég-
pontja, a születés és halál között kétfajta törvény között választhatunk. Élhetünk a 
nagyon is viszonylagos társadalmi törvények és konvenciók árnyékában, elveszítve sze-
mélyiségünk szuverenitását, engedve a környezet szerepjátszó kívánalmainak, vagy sza-
badon, a természet ősi törvényei szerint, ösztöneinknek engedelmeskedve. Az egyén 
haláláig folytonos harcot vív önmegvalósításáért, de létében hordja pusztulását: „Pusz-
tulás van bennünk, mélyen és kiirthatatlanul.. ." — olvassuk az Északi szél befejezé-
sében. 

Az egzisztencializmus létproblémáival rokonítható kérdésfeltevések hátterében — 
Féja Géza mutatott rá erre először — az író eredeti ősélményei, a bűntudat és lelkiisme-
ret mellett a háború miatti megrendülés áll. Remenyiket ekkor minden eddiginél job-
ban izgatta az emberi lét titka, a determináció és önmegvalósítás alternatívája, az „ősi, 
természeti törvények" (amelyek nála a személyiség szabadságával, természetes jogaival 
voltak azonosak) és az egyéniséget körülzáró társadalmi törvények között választó 
ember létformáinak viszonylagossága, az egzisztencia és a külvilág szerepkettőse. 

Az „ember és szerep" kettőssége az „Élők és holtak"-ban sűrűsödött regényvilágot 
- eszmét és formát — meghatározó tézissé. Remenyik a regény későbbi kiadásához 
csatolt vallomásában fogalmazta meg tételét: „ . . . Jelen művem megírásához egyetlen 
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támpontom adódott csupán, mégpedig az a felfedezés vagy megfigyelés, hogy az ember 
minden környezetben más- és másként érez, tevékenykedik és viselkedik, majdnem azt 
mondhatnám, hogy abból a végtelen rezervoárból, ami az emberi lélek, minden környe-
zet, minden helyzet és minden ember más és más magatartást, érzelmeket és indulato-
kat hoz napvilágra, egymástól szinte alapvetően különbözőt, példázva ezáltal, hogy 
mennyi minden fér bele a világba, és még mennyivel több az emberbe . . ." Ezt hivatott 
igazolni Anton van Buren holland hajóskapitány története, szerepjátszó bolyongása a 
világban, az emberi kapcsolatok bonyolult hálózatában. 

S valóban, az „Élők és holtak" a sokarcú ember regénye. Anton van Buren négy 
feleség között járja útjait: a tiszta erkölcsű, fegyelmezett norvég Heiberg Krisztina 
felszabadítja benne a felelőtlenséget, a féktelen pazarlást és kegyetlenséget, az erkölcs-
telen és rendetlen spanyol Conchita Morales a szigorú fegyelmet, az energikus Barbara 
Watkins mellett Dél-Afrikában elzüllik, de türelmes és engedelmes marad, a görög Helen 
mellett pedig megmutatja erejét és önfeláldozó jóságát. A „titokzatos" holland hajós-
kapitány törvényeken és szokásokon gázol át, majd törvényszegőket tanít meg becsü-
letre és emberségre. Ellentmondásos cselekedeteiben tárul fel az emberi lélek kiismerhe-
tetlen mélysége, amelyben egyszerre van jelen a bűn és bűnhődés, a mérhetetlen go-
noszság és jóság, ő t is nyomasztja zaklatott életének hajszoltsága, ezért fogalmazza meg 
„végakaratát", amelynek teljesítésére régi barátját, Bergen Fülöp gyógynövénykeres-
kedőt kéri fel. Halála nagy kérdéseket hagy válaszolatlanul: „ . . . Isten bocsássa meg 
bűnömet! Mert ez az én életem nagy titka, ez a csalárd és idegtépő tojástánc, ez az 
áttekinthetetlen sűrűségű, ingoványon tenyésző bozót, ez a fullasztó hajsza és egyben 
roskadozó vánszorgás erkölcs, törvény és szokások dermesztő határmezsgyéjén, egy 
tőlem idegen világ püffedő hüllőkkel teli őserdejében . . ." Hajója, az Odisszeusz az élet 
jelképe, amelyben „a lényeg mégis az, és ez itt a kérdés, hogy honnan, merre és 
miért? " 

A példázat jelentését a regény eseményvilágát szervező Bergen Fülöp fejti meg. 
Meditációjának summája szerint a világ „az idő, a szellem és anyag" hármas egységében 
az örök változás folyamatában létezik, és a mindig újrakezdő, csalódásait legyőző, 
reménykedő ember teremtő akarata mozgatja, viszi előre. Kérdésére, hogy „ki ő, és mi 
ő", a szaloniki Callas apó csak a nevét ismételgeti, hiszen „azonkívül, hogy ember 
valaki, még mi egyéb is lehet az ember. Egy ember! — mintha nem ez lenne a legtöbb a 
világon!" Bergen Fülöp ebből tanulja meg, hogy az „élők és holtak" nagy körforgásá-
ban „millió évek után és millió évek előtt" a teremtő, alkotó ember a legtöbb, így adva 
meg a választ elhunyt barátja gyötrődő kérdéseire. 

Determináció és szabadakarat ütközik és egyenlítődik ki ebben a sors-példázatban, 
miként Remenyiknek a szabadkőműves Libertas-páholyban 1948. február 19-én tartott 
előadásában is („Forradalom, kereszténység, szabadkőművesség") hasonló gondolatok-
kal találkozunk. Az előadás befejező részében, miután vallomást tett múltjáról, olvas-
mányairól és szellemi ösztönzőiről — Seneca, Spinoza, Hegel, Darwin, Haeckel, Freud, 
Anatole France, majd Lasalle, valamint Marx és Engels nevét emelte ki —, összegezte 
élettapasztalatait. Ezek szerint a világ az anyag és szellem egységében változik a végte-
len időben, s a „nagy célok és szerencsétlen kis küzdelmek" jellemzik. Mivel tragikusan 
„egyedül vagyunk, egyedül maradtunk", „napjaink" szörnyűségei, a felszabadított ener-
giák, a hadseregek és háborúk fenyegető árnyékában mindenkinek magának kell megő-
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riznie morális tartását, emberi méltóságát. Ezen az úton filozófiai síkon a felvilágosodás 
gondolkodóihoz, társadalmi—gazdasági—politikai síkon a „gyakorlati szocializmushoz", 
erkölcsi síkon pedig a kereszténységhez jutunk el. 

Ezen a helyen nincs terünk arra, hogy tárgyaljuk azokat a hasonlóságokat és különb-
ségeket, amelyek Remenyiket az egzisztencializmus magyarországi ismertetőihez kap-
csolják, Hamvas Bélához például, aki Jaspers és a francia egzisztencialista irodalom 
elemző bemutatása mellett sajátosan egyéni „egzisztenciafilozófiát" alakított ki, és né-
zeteivel bizonyára hatott a vele éveken keresztül baráti kapcsolatban levelező és beszél-
gető Remenyik Zsigmondra. (Ismét csak példaként említjük, hogy Anton van Buren 
végrendeletében az emberiséggel kapcsolatban olvashatók olyan nietzschiánus vagy Or-
tega és Huizinga szellemében fogant gondolatok, amelyek Han.vas Béla „tömeg-elmé-
letében" is felbukkannak). Itt csupán arra mutathatunk rá, hogy Remenyik „egzisz-
tencializmusa" híjával van a misztikus-transzcendens elemeknek, igazában nem is filozó-
fiai, hanem etikai problematika, így feloldása is a társadalom realitásával összeegyezte-
tett erkölcs szférájában kínálkozik. A félelem és szorongás a nemzeti és emberi közösség 
jelenéért és jövőjéért érzett felelősségben oldódik fel, amit nemcsak az ötvenes években 
keletkezett művek — így az Ősök és utódok, a Por és hamu, valamint az ekkori 
dél-amerikai tárgyú alkotások — dokumentálnak, de az „Élők és holtak"-ban Barbara 
Watkins szavai is előlegeznek: „Mégsem mondhatnám, hogy harag él szívemben, meg-
bántódás vagy gyűlölet.. . Tele vagyok tervekkel és reménységgel a jövő iránt, és mint 
ahogy eddig Antonnal törődtem, most Antont az emberiséggel helyettesítem, és minden 
erőmmel azon vagyok, hogy figyelmemet ennek a célnak szolgálatába állítva, ami tőlem 
telik, és ahogy tőlem telik, hasznára váljak ennek a szenvedő, ösztöneinek erdejében 
botorkáló, szegény, szerencsétlen, jobb sorsra méltó emberiségnek . . . " 

2. A negyvenes években Remenyik Zsigmond eszmevilágában együtt volt tehát mind-
az — gondolati tézis és létértelmező teljesség-igény —, ami egy sajátosan egyedi regény-
típus megvalósításához vezetett. „Ezt a történetet valóban kitaláltam!" — olvashatjuk 
már idézett vallomásában, s miként az egzisztencialista regény írói — valamint azok 
elődeiként Remenyik kedvelt felvilágosodás kori literátor-filozófus írói, Voltaire és 
Diderot mindenekelőtt - , az „Élők és holtak" szerzője is egy egzakt tétel, egy filozó-
fiai színezetű tézis érzékletes kifejezésére alkalmas műformának tekintette a regényt. 
Sartre, Camus, Beauvoir munkáiban tanulmányozható az egzisztencialista regény írójá-
nak az a törekvése, hogy minél több eseménnyel, látványos mozgással, a tér és idő 
tágasságával oldja fel a filozófiai tétel merevségét, mintegy a hétköznapi élet valóságává 
„egyszerűsítve" tézisét. így van ez a Remenyik-regényben is, hiszen az „Élők és hol-
tak"-ban is a tézis uralja a regény gondolatvilágát, ami egyedi módon alakítja az író 
pozícióját és a regénystmktúra alkotóelemeit. 

Remenyik már azzal is hangsúlyozni kívánta tézisének életességét, hogy a közvetlen 
szerzői narrátor szerepéről lemondott, átengedve azt egy fiktív, de a regény világában 
nagyon is hétköznapi holland átlagpolgárnak, Bergen Fülöpnek, de ezen túlmenően 
mozgalmas, sokfajta, földrajzilag azonosítható térközegekben láttatja regényhősét, 
Anton van Buren hajóskapitányt. Amsterdam, a norvégiai Trondheim, Barcelona, a 
dél-afrikai Fokváros, Szaloniki, Peru, Chile, Ecuador, Nyugat-India, távoli tengerek és 
szigetek alkotják a hős életterét, de — furcsa paradoxitás — van Buren kapitánynak 
térélménye nincsen, személyisége nem a közvetlen történésben objektiválódik. Róla, 
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tetteiről, titokzatos kalandjairól, jóságáról és gonoszságáról, szelídségéről és vadságáról, 
vonzó és taszító egyéniségéről csak beszélnek a regény szereplői, levélben, vallomásban 
és emlékező eseménykrónikában. Ebben az esetben a regénytér konkrétumai másodla-
gosak, fontosabb az általa képviselt absztrahált jelentés, ami az úttal, az utazással, a 
vándorlással, végső soron az otthontalan, a világ számára megismerhetetlen, idegen és 
magányos egzisztenciával azonos. A személyiség esszéizált, elemzett modell, szerepeiben 
él, identitása rejtve marad. (Anton van Buren közösséghez fűződő viszonyát jól jellemzi 
„végső akaratának" az a részlete, amelyben — a már említett tömeg-elméletek szelle-
mében — „csordának" nevezi az emberiséget. Ugyanakkor a végrendeletnek egy másik 
utalása azt is elárulja, hogy Remenyik itt elsőrendűen a világháború barbár rombolása 
nyomán elveszett erkölcsi „minőség" hiányát fájlalta: „. . . Az emberiség inkább züllött, 
mint elvetemült" — olvassuk a hajóskapitány szavait, amelyek egyúttal bizakodást és 
reményeket is sugallnak). 

Ha ennyiből állana az „Élők és holtak" regényvilága, tulajdonképpen egy olyan 
tézis-regénnyel lenne dolgunk, amely a külső világ objektív teljességének ábrázolása 
helyett a vallomást tevő szereplők (Heiberg Krisztina, Conchita Morales, Barbara Wat-
kins és a görög Callas apó) személyes tudatában megjelenő egyedi élmények tükrében 
láttatná a tézisből fakadó intellektuális gondokat. Ez persze a regényvilág statikus 
megmerevedésével fenyegetne, amit Remenyik ötletes írói leleménnyel kerül el: már 
Anton van Buren személyiségképlete is tartalmaz kalandos mozzanatokat, de a narrátor 
szerepet átvállaló Bergen Fülöp egyértelműen a pikareszk irányába oldja fel az „egzisz-
tencialista" tézis-regény elvontságát és merevségét. 

Az „Élői és holtak" epikus mozgalmasságát nem kis mértékben a regényvilág időbeli 
telítettsége, a rétegezett sokidejűség biztosítja. Bergen Fülöp, akinek alakját, esendő 
kisszerűségét, nyárspolgári filiszterségét hol megértő humorral, hol remek iróniával 
kezeli az író, a második világháború után mondja el (egy kórházban gyógyulására várva) 
jó tíz év előtti nyomozásának történetét barátja emléke után, az elbeszélés jelenideje 
mellé megteremtve ezáltal a közlés szemszögéből nézett elbeszélt múlt hagyományos 
epikai tagoltságát. Ugyanakkor ezt a múlt időt még két időközeg tagolja: egyrészt meg-
ismeijük Bergen Fülöpnek és van Buren feleségeinek sorsát a háború alatt — ami a jelen 
felől nézve félmúltnak minősíthető, a múlt szemszögéből pedig már a jövőt jelenti —, 
másrészt az elbeszélt múltba beékelődnek a feleségek vallomásai (és Callas apó emléke-
zései) a hajóskapitányról, s ez az előbbiekhez viszonyítva régmúltnak tekintendő. E 
rétegezett sokidejűség — amit Bergen Fülöp csetlése-botlása, változatos térközegekben 
megvalósuló utazgatásai, néha naiv, máskor nagyon is ravasz és tudatos kalandjai tölte-
nek meg — a teljesség illúzióját kelti, és biztosítja az író tézisét hétköznapi valósággá 
oldó kerek regénycselekményt. 

Bergen Fülöp térélményei a cselekményben tettekkel, tapasztalásokkal megvalósuló 
valóságélmények: Hollandiában, Spanyolországban, a Földközi-tengeren, Görögország-
ban konkrét térközegekben mozog; a hollandiai síkság csendje, Barcelona sikátorainak 
mélyvilága, távolabbról Madrid és Salamanca környékének kalandos tájhangulatai, a 
görög égbolt szikrázó kéksége kedélyét, hangulatát, tetteit, végső soron személyiségét 
alakító motívumok; a háború előtti béke, a spanyol polgárháború, a pusztító világégés, 
majd az azt követő létbizonytalanság nemcsak megélt élmények, de egy konkrét törté-
nelmi kor kereteit is kijelölő események. Az örök utazás és vándorlás a tapasztalás lehe-
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tőségét adják, epizodikus felépítésűvé alakítják a regényt, és megteremtik az örökké 
mozgásban lévő regényhős pikareszk magatartásának környezetét és feltételeit. 

Bergen Fülöp afféle modern kópé-hős, aki nemcsak tapasztalatszerző utazásaival 
idézi fel klasszikus elődeit, de tetteivel is emlékeztet az egykori „csínytevő imposz-
torokra". Elbeszélt és csak sejtetett üzleti ravaszkodásaival, Hágában és a földközi-ten-
geri hajóúton megszervezett szerelmi kalandjaival, környezetét, családját félrevezető 
képmutatásával, a törvényt, az ügyvédeket és Barrat Hendrik hágai közjegyzőt lekezelő 
fennhéjázásával egy olyan magatartást valósít meg, amelynek mozzanatai, motívumai 
Lazarillo és Guzman történetében ugyanúgy jelen vannak, mint Simplicissimus vagy Gil 
Blas kalandjaiban. Igaz, Bergen Fülöpnek nem elsőrendűen az a célja, hogy mint kívülálló 
integrálódjék egy társadalmi közegbe, miként a klasszikus picaró — hiszen polgárként 
nagyon is „körön belül" van —, de őt is körülfonja a kívülre kerülés lehetőségének fé-
lelme, a kor bizonytalanságától, az elkallódástól való rettegés. Sok tragédia éri — elve-
szíti feleségét és jó barátját, a háború szétdúlja vagyonát, a megszálló ellenséges kato-
nák meghurcolják, útonállók megtámadják - , de talpraesetten igyekszik felszínen tar-
tani magát, és végül reménységgel, bizakodással tekint a jövőbe. Anton van Buren sorsa 
és halála is egyfajta tapasztalás számára: a kalandor hajóskapitány szerepjátszó élete 
„filozofálgatásra" készteti, és az író nézeteit is összefoglaló rezonőr szereplőként — 
némileg érzéki tapasztalásra épülő viselkedésének kontrasztjaként — az egzakt regény-
tézis létértelmező tanulságait fogalmazza meg. 

Bergen Fülöp személyiségrajzának kontrasztja — nyárspolgári kisszerűségének és filo-
zofikus gondolkodásának ellentéte — hol szelíd humorral, hol pedig keményebb iróniá-
val szövi át az elbeszélést. Ahogyan kisebb és nagyobb csalásait takargatja, naivul cso-
dálkozik, sopánkodik, de okos alamuszisággal és életrevalósággal jön-megy, utazik, be-
szél és véleményt mond — mosolyt, nevetést fakaszt, ugyanakkor mindvégig súlyosabb 
életproblémák közvetítője is egyszersmind. Nemcsak saját helyzetének fenyegető sötét 
színei jelzik ezt, de ő teszi életszerűvé (és elfogadhatóvá) Anton van Buren otthontalan-
ságát, züllöttségét és jóságát, félelmeit és bűnbánatát, leveléből és végrendeletéből értel-
mezhető lelki küzdelmeit. Voltaképpen így valósul meg — Anton van Buren és Bergen 
Fülöp ellentétes alakjában — a klasszikus pikareszk regénynek az a szakirodalomban 
többször emlegetett jellegzetessége, hogy „a legjobb spanyol pikareszk regények mint-
egy ledöntötték a határt a komikus és komoly között", és bennük sokszor „a nevetés 
rettegésbe torkollik". Az „Élők és holtak" regényhősei ezáltal kétfajta pikaró-magatar-
tás hordozói is: Bergen Fülöp az élet nehézségeit maga alá gyűrő huszadik századi Laza-
rillo, míg Anton van Buren - ha távolabbról és elvontan is - bonyolultabb lelkű ember, 
küzdelmes sorsa Guzman de Alfarache „iszonyú kínjaira" mutat vissza. Mindkettőjük 
útján tapasztalások halmozódnak fel, melyekből így vagy úgy, de levonják következte-
téseiket. Életüknek így változó fejlődési íve van, és közelítik ezt az „egzisztencialista" 
tézisből és pikareszk epikumból összegyúrt regényt a fejlődésregény életteljes műfajá-
hoz. 

3. Műfajtörténeti tény, hogy „a pikareszk regény valamiféle társadalmi bizonytalan-
ság, mozgás, stabilitás-hiány terméke". A pikareszk látásmód klasszikus megvalósítói, a 
Lazarillo-történet szerzője és a későbbiek, Mateo Alemán, Francisco de Quevedo, vagy 
a kópé-regény kereteit ötletesen felhasználó Grimmelshausen és Lesage egy-egy meg-
bolygatott, átalakuló, zűrzavaros társadalmi kor tükörét is megalkották műveikben, és 
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az is nyilvánvaló, hogy a neopikareszk második világháború utáni német és főleg an-
gol-amerikai megteremtői - közöttük a legjellegzetesebb művek írói, mint például 
Günter Grass vagy Saul Bellow — ugyancsak egy társadalmi érvényű hiányérzet kifeje-
zői. Remenyik művei hasonló élményvalóságról vallanak: regényeinek vándorai, csavargó 
és bolyongó áldozatai, kalandorai, űzött kitaszítottjai, merész lázadói, igazságkereső 
ámokfutói — mindmegannyi afféle huszadik századi picaró — az író személyesen megélt 
kalandjainak, saját élettapasztalatainak és világnézeti útkeresésének adekvát hordozói, 
egy félévszázadnyi „stabilitás-hiány" szépírói megvalósítói. 

A Bolhacirkusz, az Agrella emléke, a Vész és kaland, az Északi szél, az Élők és 
holtak, a Vándorlások könyve - Remenyik legfontosabb pikareszk látásmóddal megal-
kotott regényei — hátterében nemcsak az „ős-pikareszk" regényalakzatai húzódnak meg 
ösztönzőként, de feltűnnek mindazok a regényminták, amelyek az epika eredendő sajá-
tosságát, az elbeszélés eseményességét megőrizték. Maga az író vallott erről 1937-ben: 
„Hogy melyek azok a művek, amik hatottak rám kimutathatóan? Itt ismét Cervantes 
Don Quijótéját kell elsősorban megemlitenem. Utána jönnek közvetlen sorban Gogoltól 
a Holt lelkek, Heine útleírásai, Swift Gulliveije, A. France-tól a Pártütő angyalok és a 
Pingvinek szigete, mint regényíróra nyilván hatott besage és Apuleius, Diderot és Ha-
sek . . . " (Az új Könyvek könyve, 1937. 281-284. Szerk. Kőhalmi Béla). Az „Élők és 
holtak" azért érdemel különös figyelmet az említett művek sorában, mert egy konkrét 
történelmi kor „létbizonytalanságát", a világháború megrendítő élményét tartalmazza 
humanista felelősséggel, ugyanakkor a műfaji lehetőségekkel bátran kísérletező író egyik 
legmerészebb vállalkozásaként a tiszta epikát ötvözi a modern regény vívmányaival, a 
pszichológiai látásmóddal és a meditativ, bölcseleti regényinformációval. Már első értő 
kritikusa, Szabó Ede „a regény szép és merészen friss technikáját" és az „érdekes 
mesét" dicsérte, kiemelve, hogy Remenyik „ezzel máris életregalvanizálja az elneheze-
dett regényt". (Csillag, 1948. július, II. évf. 8. sz.) 

Az „Élők és holtak" a korszak fontos és figyelemre méltó regényvállalkozása volt, 
mert hasonlóan más korszerű törekvésekhez, a magyar regény döntően anekdotikus 
hagyományait túllépve az európai regény eljárásait igyekezett érvényesíteni irodalmunk-
ban. Részese volt annak a folyamatnak, melynek során — a két világháború között és 
folytatólagosan 1948-ig - a magyar regényírásban elfogadott gyakorlattá vált az esszé 
és a gondolatiság. Ugyanakkor a műfajt nem terhelte túl elvont alakzatokkal, intellektu-
ális írói közlésekkel és túlbonyolított pszichologizálással. A regénytézisben rejlő ilyen 
veszélyeket szerencsésen kerülte el a romantizáló-érzelmes elemeket nélkülöző kaland-
regény klasszikus hagyományainak, a pikareszk valósághű eseményességének felújításá-
val. Ebben a tekintetben is egyedülállónak kell tekintenünk Remenyik vállalkozását 
századunk magyar epikájában: előtte Tersánszky Józsi Jenő valósította meg természetes 
írói gyakorlatként - valószínűleg nem tudatos átvétellel - a Till Eulenspiegellel, a 
Simplicissimusszal vagy a Gil Blasszal rokonítható kalandos elbeszélést, utána pedig a 
kaland és a regényhős megformálásának összefüggéséről elméletileg is gondolkodó, 
Grimmelshausen művét tudatosan tanulmányozó Lengyel József használt pikaró-eleme-
ket a Prenn Ferenc hányatott élete című regényében. Mindhárman olyan epikai alakza-
tot érvényesítettek írói gyakorlatukban, melynek világnézeti indíttatásait, hős-típusaik-
nak azonosságát és különbözőségét bizonyára érdemes lenne elemző módon megvizs-
gálni. Egy ilyen értelmű és irányú elemzés eredményének ismeretében valószínűleg telje-
sebb lenne a huszadik századi magyar regényről kialakított képünk. 



MÁRKUS BÉLA 

IDILL AZ ÖTVENES ÉVEKBŐL 
(Sarkadi Imre: Gál János útja) 

Hogy a köztudatban az ötvenes évek irodalompolitikájának jellemzéseként megrög-
zült „Lobogónk: Móricz" minősítés mennyire nem helytálló, azt éppen a „legjobb 
Móricz-epigon"-nak titulált Sarkadi Imre példája bizonyítja leginkább. Az 1949-től 
veszedelmesen erős politikai direktíváknak, külső ösztönzéseknek ugyanis nem akkor 
kezd engedni, amikor a Gál János útját szerzi, hanem amikor előszót fogalmaz hozzá. 
Elmarasztalja, korholja itt a példát! Művének ihletője, A boldog ember - úgymond — 
„kielégítetlenül hagyja az olvasót". Mutatja az előszó: bíráló szavakra volt szükség Mó-
ricz e művének vállalásához. 

Sarkadi „cselvetése" azonban nem merült ki ennyiben. Kihívással fölérő ötletességét, 
találékonyságát mutatja, hogy miközben a művészetpolitika kánonjai — politikai hasz-
nosság, nevelő hatás, közérthetőség — a közvetlenül, áttételek nélkül „beszélő" művek 
alkotását írták elő, aközben ő az áttételes, közvetett közlésmódú A boldog embert 
vette mintául. A jobbágytudatú, nem lázadó, meghúzódó Joó Györgyre tekint, miköz-
ben a harcos pozitív hőst követelik tőle. A jelen, a ma diadalát kellene zengenie, a jövő 
távlataitól kellene megittasulnia, s ő olyan regényre támaszkodik, amelyik a múltat festi 
szépnek. A politikai oktatás, szakmai nevelés szemináriumi napiparancsai helyett az 
időtlen törvényekre: a munkára, a szerelemre hallgat. A tudatosság elé helyezi az ösztö-
nösséget. A politikából áthevített korban a családja körébe visszahúzódó, politizálástól 
távol maradó „boldog ember"-re néz. Amikor az ideológus arra figyelmeztet, hogy 
álmodni a realista írónak is kötelessége, akkor Móricz regényét veszi elő, benne a vallo-
mással: „Hirtelen elmúltak a fantázia játékából, a terméketlen és legtöbbször meddő 
ábrándozásból született írások." Amikor kijelölt feladat: az egész nemzet életéről fes-
teni távlatos képet, Sarkadi akkor az egy darab élet megismerésére, megértésére és le-
rögzítésére vágyó Móriczot idézi. Az össznemzeti irodalom és a proletárhegemónia célja-
inak hangoztatása idején azt az írót, aki éppen A boldog emberben nyilvánítja ki: „vol-
taképpen az egész magyar világnak leghűbb és legbiztonságosabb, ezeréves alapja: egy 
paraszt élete". 

1. 

Egy parasztfiú sorsát mintázza a Gál János útja is. Híven Móriczhoz: a munka áll a 
regény világképének középpontjában. Az első bírálatok egyikében Boldizsár Iván észre 
is vette: „Sarkadinál maga a munka, maguk a megváltozott termelési viszonyok változ-
tatják meg az embert." 
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A proletárdiktatúra utáni néhány esztendőre visszatekintő irodalomtörténészek is 
ügy látják, a munka, a kis közösségekben végzett munka volt az a téma, amelyet a 
sematizmus voluntarizmusa nélkül lehetett kifejezni. Az ősi népi morál ösztönös meg-
nyilvánulásáról, életnemesítő szerepéről, a munka apoteózisáról szólni mégis egyet jelen-
tett a kultúrpolitika rosszallásával, feddésével. 

A sztahanovista mozgalmak, munkaversenyek, ezerszázalékos tervteljesítések idősza-
kában éppen a munkát dicsőítő alkotásokat érte volna a legtöbb elmarasztalás? A szűk 
látókörű, csak osztályszempontok s nem az emberi minőségek szerint kategorizáló, a 
jellem kiválóságát nem a gondolkodás, de a beszéd tudatosságával mérő, az ösztönös-
séget megszüntetni siető voluntarizmus — ma már ezt mondhatjuk! — jó szemmel vette 
észre: volt ezekben a munkát himnikus hangon megszólaltató művekben könyörtelen 
bírálat is: a napi társadalmi gyakorlat s politika bírálata. 

E kettősségről, dicséret és kritika együttlétéről metaforikus erővel beszélt 1950-ben, 
a Gál János útja keletkezési évében Juhász Ferenc költeménye, az Apám is. Munkában 
ő volt az első; öröm volt vele a munka — az édesapa jellemvonásait a ködlő fényben 
elmerülő-fölvillanó kezek látványa jelenítette meg. A ködlő fény metaforája egyszerre 
jelezte egy periódus kialakulatlan értéktudatát és bizonyságkeresését — a ragyogást, a 
szemkápráztató, vakító fényt, de az irányvesztés, céltévesztés homályát-ködét is. 

A munka emelhet eligazodási-tájékozódási pontokat; a bátor és konok kitartásban, a 
folytonos munkában látta Lukács György is a közvetlenséget, spontaneitást túlhaladó, 
új, magasabbrendű politikai, társadalmi és emberi magatartás kialakulásának lehetőségét. 
Célképzet és spontaneitás nem voltak még egymással gyökeresen ellentétes fogalmak -
a munkában általában örömüket lelő hősök életre keltőit majd csak három-négy év 
múlva éri szemrehányás. Amikor az irodalompolitika magára vonatkoztatja az Illyés-
vers, Az építőkhöz befejező sorait - „leomlanak / bálványok, trónok, égi-földi szentek, 
/ de nem amit a munka megteremtett" —, nem feledvén a korábbi mű, a Két kéz prob-
lematikusságát sem: a testvérmillióké helyett egyetlen ember, az apa élő-eleven példáját 
idézte ez is. Két kézről beszélt, mely többet jelent, „mintha egy óriás nép nyújtaná 
biztatásképp" — Illyés jelzőjét használva — a „holt" kezét! „Lélekig szimatolni", a 
másik embert igazán, mélyen megismerni úgy lehet, ha a keze, a munkája az „útjelző 
ábra" — hangsúlyozta a vers. Lényegében a munkát az ember emberré válásának közép-
pontjába állító engelsi gondolat kapott itt nyomatékot, a társadalmi lét döntő kategóri-
ájaként fölfogott cselekvés. 

Vagyis hogy az Illyést támadó dogmatista-vulgármarxista felfogással szemben annak 
volt igaza, aki úgy nézte a munkát - Lukács Györggyel szólva - mint ami az életért 
folytatott harc kellős közepén keletkezik, s mint aminek minden szakasza emberi ön-
tevékenység eredménye. 

Az életért folytatott harcot azonban a „konfliktusmentesség" időszakából a múltba 
utalta az irodalomvezetés — ezért volt értetlen Veres Péter hőseivel szemben is, akik 
bármikor örömüket lelték a munkában, ha szorgalmas, dolgos emberek voltak. A mun-
kás, igyekvő ember került nála az egyik oldalra - a másikra viszont a sunyi, szószátyár, 
demagóg „brosuraembereket" állította oda. Ezek a Suli Kis Vargák és a közösből is 
disznót hizlalni akarók Sarkadi Imre közvetlen mintái. 

A Gál János útjának az eredetisége abban rejlik, hogy a munka „tengelye" mentén 
nem csupán felállítja a hőseit, de meg is ütközteti őket. 
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2. 

Gál János és a traktoros összetűzése a legjellemzőbb példája annak, hogy a munká-
hoz való viszony ideológiai-politikai jelentést hordoz. Tóth, a traktoros a kulákokkal 
való cimborálással vádolja meg a legényt — pusztán azért, mert az Szűccsel, a hetvenöt 
holdas paraszttal beszélgetett. Tóth hiába ismeri Leninnek azt a mondását, hogy jobb 
lenne szocialista emberekkel építeni a szocializmust, de hát azokkal kell dolgozni, akik 
vannak, akik megtanultak lopni, csalni, de majdcsak megjavulnak, ezért hát segíteni kell 
rajtuk, s nem elvadítani őket — hiába tudja az elméletből, hogy a látástól vakulásig 
tartó munkából élt az ember, ha Szűcs Károlyban mégsem veszi észre a dolgos, munkás 
embert, de „még" Gál János gyámját, „mostohaapját" sem — csak a kulákot. A trakto-
ros és Gál között ez a feszültség okozója. Tóth más mércével mér, mint a fiú, akinek a 
gondolata is mindig a munka körül forog. 

Már az szembetűnő, hogy a regény legalacsonyabb jelentésegységeiben, a nyelvi szin-
ten milyen gyakori a munka kifejezés, hány mondat fejez ki dologgal vagy dologtalan-
sággal kapcsolatos „kvázi-ítéletet". „Hanem dógozni, azt még semmit se dógoztunk. Én 
csak néztem is, hogy mi lesz mán ebből"; „mit csináljon az ember egész nap"; „meg-
jött a traktor. . . dogunk evvel se sok akadt"; „nem akadt megincsak semmi dolog"; 
„közbe meg nem vót nekünk semmi dogunk. Folyton járni kellett az ember szemének, 
hogy mi munkát tanál"; „Ezen a gyűlésen azt beszéltük meg, hogy mit is csináljunk mi 
ezután" — a nyelvi megformálás nemcsak arról árulkodik, hogy a „stílus demokratiz-
musa" jegyében Sarkadi is az egyszerű, közérthető, itt-ott már monoton ismétlésre 
épülő stílust dolgozza ki. Beszédesek a többes szám első személyek, a „mitudat", a 
közösségre utalás nyelvi formái: a másokért egyedül cselekedni igyekvő hősre mutatnak. 
Arra, aki az egyedüllét elől, hogy valakivel „ellegyen", „szót váltson az ember" ment a 
termelőcsoportba, ám akit az a hit is vezetett, hogy „Majd együtt csak jobban boldogu-
lunk". 

A magáért való munkától a másokért végzettig: ezt az ívet rajzolja ki a regény 
három, ugyancsak a munkáról „szóló" kulcsjelenete, bizonyítva, szerves összefüggés van 
a regény nyelvi és látványrétegei között. 

Az első jelenet: szántás Szűcs Károly gazda földjén. Rövid párbeszédben villan fény 
két egyéniség jellemére, a segíteni a barátjának is rest Csulik Jánoséra, valamint Gál 
Jánoséra, aki virtusból is, belső kényszerből is, merthogy így szokta, hajtaná a munkát, 
noha nem magának, hanem az „urának", gazdájának dolgozik. „Tán a tatár kerget? " — 
hangzik Csulik kérdése, mire a válasz: „Az nem. Csak a dolog." 

Az irodalompolitikus Révai ezt nevezte a „munka mitizálásának". Gál Jánosra is 
igaz, amit a Két kézzel kapcsolatban mondott, hogy időtől és tértől függetlenül áll ki 
általában a dolgozó ember mellett, és Gál „kiérdemelné" a „buta" jelzőt is, merthogy 
úgy dolgozott a „kulák" Szűcsnek, ahogy magának dolgozott volna — vele kapcsolat-
ban is idézhető a Czuczor Gergely feljegyezte közmondás, amit Veres Péter Balogh Jani-
jával kapcsolatosan citált: „Aki úr dolgában megszakad, annak f . . . gal harangoznak". 
Ez a blaszfémiás vélekedés éppen azt hagyta figyelmen kívül, ami a Sarkadi-regénynek 
is középponti gondolata: a rongyemberek nem osztályonként oszlanak meg. 

A következő jelenet (a legény munka közben, szerelmi évődés közben beleesik a 
moslékos dézsába) szerepe sem csupán annyi, hogy egy kapcsolat kibontakozását, közös 
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— még ha szégyellt, komédiába illő — titokra épülését érzékeltesse. Nemcsak a fiatal, de 
a munkás ember társra találásának ígérete, a mégiscsak érdemes dolgozni gondolata is 
megfogalmazódik itt — finoman ellenpontozva a korábbi szégyen pillanatait, a trágya-
hordás képsorait, amelyekben Gál nevetség tárgya lett, nem volt, aki óvja-védje, nem 
volt, aki igazolja buzgólkodása értelmét. 

Munkája értelme kérdőjeleződik meg a harmadik jelenetben, a Pap Andrással folyta-
tott vitájában. A felszínen arról folyik a szó, hogy ki mennyit dolgozik, ki ér így töb-
bet, a pénztáros-írnok vagy Gál, aki fölényesnek is tetszhet, amikor arról beszél, nem 
tudja, mi lett volna a dologból, ha ő nincs. Az összeszólalkozás lényegi kérdése azon-
ban: „Mit változott a világ", ha a fiú még a saját pénzét sem kaphatja meg, ha gyerek-
ként kezelik. Ugyanúgy, ahogy Szűcs Károly bánt vele. Nem igazolta a munkájával, 
hogy felnőtt már, önálló ember? 

Egész igyekezete, küszködésének értelme lesz kérdésessé. A sokat vitatott zárójelenet 
szerepe ezáltal nő meg: Gál kétségeit oszlatja el. önbizalmát adja vissza. Munkája hasz-
nát is, de „ösztönösségét" is igazolja, hogy tanfolyamra küldik. Emberszámba veszik, 
mégis. Emberszámba veszi — Kállai elvtárs, a Párt. Rájuk hivatkozhat — Pap András 
ellenében. A szűkebben vett kollektívával szemben a szélesebb értelemben vett kollektí-
vára. A közösséggel szemben a társadalomra. A Gál János világképe korántsem naiv 
tehát: a történelemformálást nemcsak az egyén és a közösség nagy ügyének, hanem 
egymással vívott nagy csatájának is láttatja. 

Ezt a küzdelmet hagyják figyelmen kívül, akik sablonosnak, sematikusnak mondják 
a mű befejezését. Pedig a pátosza nem kívülről, nem a Párt, nem a kommunizmus 
eszméjéből fakad. Nem az általános tételből indul ki, hanem az egyesből, Gálnak abból 
a hitéből, hogy a dolgos, lelkes ember otthonra találhat, kibontakoztathatja a képessé-
geit az új társadalomban. 

Idilli pillanat idilli hite ez. 
Ezért érthetetlen, hogy az irodalomkritika, amelyik a forradalmi romantika pátoszá-

tól áthatott, az egész társadalmat átfogó tabló megrajzolását sürgette, egy soha-nem-lesz 
műfaj, az extenzív idill körvonalait rajzolgatta - a megvalósult intenzív idill mellett 
egyszerűen elment, tudomást sem véve róla. 

Nem azt kifogásolta, hogy a paraszti munkát és a természeti ember megszállottságát 
emeli ki; „tér- és időproblémái" voltak. 

3. 

Regény térként a magába gubózó falu, az eldugott tanya éppen olyan elhasznált, 
elkoptatott „toposz" volt pedig, mint a rövidre szabott, összesűrített regény idő. Nyés-
tát, az Isten malmai faluját is késve érik a világ rezdülései; Dankó Jánosé к tanyáján is 
keveset tudnak a háborúról, közvetlenül csak az érdekli őket, ki jött már haza s ki maradt 
oda (Próbatétel); a párttitkár, a munkás vagy a traktoros hozza az új élet szellemét s 
híreit Asztalos István, Cseres Tibor, Sándor András regényeinek helyszínére is (Szél 
fuvatlan nem indul, Tűz Hódréten, Huszonnégyen kezdték.. .). Rideg Sándor hőse 
szintén a tanyán élve jut hozzá brosúraízű ismereteihez (Tüzpróba). 

Ami az időmetszetet illeti: a Gál János útja (formálisan nézve az idő múlását) még 
inkább azok közé az - irodalompolitika sürgette — „fejlődésregények" közé tartozik, a 
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Tüzpróbával, a Próbatétellel és némiképp az Isten malmaival együtt, amelyek cselekvés-
ideje több évet fog át, nem pedig egyetlen vékony időszelet kimetszésére épül, mint az 
Asztalos-regény, aztán a Tüz Hódréten vagy a Huszonnégyen kezdték. . . 

Idő és tér - e két regényelem különben is csak más epikai alaptényezőkkel való 
kapcsolatában jelentéses: mindenekelőtt az alakok jellemzésével, lelki fejlődésével össze-
függésben. A modern regény egyik legmélyebb problémáját, a tudat, az idő és az ese-
mények kölcsönösségének, egymásra hatásának dilemmáját, „gordiuszi csomóját" Nagy 
Sándor-i módon oldotta meg a periódus legtöbb regénye. Még a jobbak közül való 
Asztalos-mű hőse is büszke, hogy egy hét alatt mennyit okosodott, a Cseres-regényben 
is „türtőzteti" a hős a frissen szerzett elméleti tudását — arról árulkodva, hogy az öt-
venes évek elejének voluntarisztikus szemlélete szinte szolgai függőséget tételezett fel — 
mit sem törődve a pszichológia tényeivel — az időrend és az ember szellemi tevékeny-
sége között, holott csupán az események vannak „kiszolgáltatva" az időnek. 

Az időnek ezt az egymásmellettiségét — s nem mechanikus egymásutániságát —, az 
asszociációk, emlékek irányíthatatlanságát: tudat, idő és esemény bonyolult összefüggé-
seit, „többdimenziós" voltát az időszak regényei közül a Gál János útja tudta a legjob-
ban érzékeltetni. Mégpedig úgy, hogy közben az elbeszélés rendjét, oksági látszatát, az 
egymásutániság illúzióját is megteremtette. Ahogy Gál János elbeszéli, kronologikus 
sort tartva, élete „eseményeit", azzal a szükségszerűség képét is mutatja, az egyenesvo-
nalú, „egydimenziós" megjelenítésével a „rendjén mennek a dolgok" nyugalmát is 
árasztja. 

Ezt az „egydimenziós" ábrázolást, egyszerűsítést szolgálta az is, hogy Sarkadi a hő-
sét is „egyszerűsítette": egyetlen karakteijegyét, jellemminőségét — munkaszeretetét — 
emelte ki. A személyiség belső tulajdonságainak zsugorodásával együtt ment itt végbe — 
Sükösd regényelméletét használva — viszonylehetőségeinek elsorvadása, önmagán túli 
kapcsolatainak ritkulása, illetve egyszálúvá, együteművé válása. A Gál János útja ezzel a 
következetes redukcióval is kitűnik korabeli társai közül. 

Huszonnégyen kezdték.. . — jelzi már a regénycím is: a termelőszövetkezeti csoport 
tagjainak tablószerű bemutatására, sok szereplő mozgatására vállalkozik Sándor András. 
A figurák együttes akcióba hozása nem csak neki okoz - megoldhatatlan — gondot. 
Nagyjelenetbe, képbe „állításukkal" — statikussá merevítésükkel — kénytelen megelé-
gedni a Tüz Hódréten, de a Szél fuvatlan nem indul is. Az Isten malmai úgy akaija 
megoldani a szereplők összefogásának, együttes mozgatásának gondját, hogy ritkán lép-
teti föl az összes főalakot, ehelyett egy-egy hős köré „rendez" jelenetet. Veres Péter is 
szembe kell hogy nézzen ezzel a mesterségbeli problémával: ezért a „regényt" novel-
lákra, mégpedig eltérő személyiségeket — Suli Kis Vargát, Dankó Jánost - középpontba 
helyező novellákra osztja fel, hogy azután így fűzze össze őket. Sarkadi eljárása — és 
szemlélete — a Próbatétellel mutat szoros rokonságot. Idegen viszont tőle a politikai 
ismereteknek az az írói mindenttudásból származó halmozása, ami a korszak másik 
énformájú regényét, a Tüzpróbát mára nehéz olvasmánnyá teszi. 

Egy termelőszövetkezeti csoport megalakulásáról és munkájáról írva Sarkadi számára 
is „próbatételt" jelentett, hogyan kerülje el a „tömegmozgatás", a csoportjellemzés 
buktatóit — a merevséget, az állóképszerűséget. A Gál János útja kitűnő érzékkel az 
epikus folyamat egységei, az elbeszélői közlés építőelemei közül a kevés szereplőt 
mozgató, drámai erőterű jelenetet részelteti előnyben, s nagy leleménnyel, mondhatni 

139 



feltűnő tudatossággal kerüli el a tablószerű bemutatás buktatóit. Pedig a korra annyira 
jellemző gyűléseknek, ünnepségeknek és szemináriumoknak, a nyilvános élet természe-
tes vagy kényszerű alkalmainak adekvát elbeszélőegysége a tabló volt. 

Sarkadi téeszcséjének tablóján sok hely üres marad, egyszerűen azért — de mennyire 
jellemzi ez az írót, s tárgyához való, kritikai viszonyát - , mert sokak tagsága csak annyi-
ból áll, hogy aláírták a belépési nyilatkozatot, ám a tanyai központba ki sem költöztek, 
akik pedig kinn laknak, azokkal se igen találkozik a főhős. Okkal bosszankodik Gál 
János: „ügy beszélnek ezek mind, mintha csak szívességet tennének a csoportnak avval, 
hogy itt vannak", okkal kritizál: „sehogyse vótunk" - ám ami a csoport eszmei fejlő-
dése szempontjából hátrány, bírálandó negatívum, az az epikus folyamat tagolása szem-
pontjából előny; kevesebb szereplőt kell mozgatni, a mozdulatlan, ünnepélyes tablók 
helyét az élettel teli jelenetek s képek foglalhatják el. Hogy mennyire idegenkedik az 
író a tömegbeállításoktól, a sok szereplő felvonultatásától, még szembetűnőbben bizo-
nyítja a gyűlés-, illetve a báljelenettel. Az előbbiről egyszerűen elkéseti a hősét, az 
utóbbiról pedig csak halvány, elmosódott körvonalú emlékképeket őriztet meg vele: 
„én olyan berúgott vótam". A bensőségesebb, meghittebb, hitelesebb hangulat megte-
remtését szolgálja ezáltal is. 

4. 

Egyetlen főalakra koncentrált történet, első személyes vagy egyenes beszéd — a Gál 
János útja e két tényezőjével is elüt a korabeli regényektől. Megkülönbözteti magát a 
mintától, A boldog embertől is: elhagyja a keretet, az élettörténet beszélgetésekre való 
mesterséges felosztását; az alkalomhoz kötöttség helyett a spontán kitárulkozást hang-
súlyozza. Megszünteti azt a fikciót, mintha a hős az írónak mondta volna tollba élete 
regényét — megteremti viszont azt a látszatot, hogy Gál nemcsak a sorsa, de mondani-
valója fölött is tud uralkodni, hiszen ő maga szabja meg elbeszélésének tagolását, a 
jelentéshordozó események, csomópontok kiválasztását, s övé a viszonyítás-ítélkezés 
munkája is, nincs szüksége rezonőrre, aki bírálja-értékeli a „boldogságát". 

A keret elhagyása korántsem csak formai mozzanatként értékelhető. Ezáltal válik 
lehetővé az író és hőse közötti távolság csökkentése, a két nézőpont közelítése, majd -
látszólagos — feloldódása egymásban. Az elbeszélői álláspont egyetlen személyiségbe 
helyezését s következetes érvényesítését szolgálta az első személyes előadásmód, az 
egyenes beszéd. Valóság és hős közül kiiktatódott a közvetítő-kommentáló „közeg", az 
író. Sarkadi pozíciója csak abban a tágabb értelemben írható körül és értelmezhető, 
amennyiben tökéletesen „beleépül" az egyes első személyű elbeszélő álláspontjába. A 
regényszemélyiség ezáltal mintegy a nézőpontváltással dolgozó modem regény narrátor-
rezonőr írójának (Sánta: Húsz óra; Fejes: Rozsdatemető) feladatát is magára vállalja: a 
különböző nézőpontokat — a mellékalakok nézőpontjait — szembesíti egymással. Nem 
igazságot osztva, „csak" meghallgatva-bemutatva az igazságokat. 

E szembesítés révén derül fény a figurás, csaló, semmi ember, Kis Kálmán igazságára 
— „A bentiek kapnak pénzt, ő nem kap semmit, a bentiek a körmüket piszkálják, ő 
meg dolgozzék a saját lovával ingyen? Vagy hozomra? " —, a Kis Elekére: „. . . családos 
ember, nem potyázhatja csak úgy az idejét". A ravasznak és lustának rajzolt sógor, az 
egyéni gazdálkodó Vas Gyula állítása sem légből kapott - „Oszt mit gondolsz? Mindig 
így megy majd? Ingyen kaptok mindent? Miből? Abbul, amit mi fizetünk adóba" —, 
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ha melléje állítjuk a csoport pénztárosáról festett képet: „nagyon beleszokott, hogy mi 
hitelbe kaptunk mindent, vetőmagot, lovat, szántást". Sőt, a történelmi távlat megnö-
vesztette a szószátyár Csulik részletigazságát is: „kell a szövetkezet a parasztnak, de 
nem ilyen. Hanem olyan, amit sajátmaga csinál. Ezt meg csak úgy rákényszerítik . . . 
Összeszedni kubikusokat, akik nem értenek a fődhöz, a semmi". Hitele lett Cs. Nagy 
felismerésének: „ez az egész a kulák ellen megy csak". A regény jelzéseit a hatalmi 
erőszakosságokról (lásd a kulák „elvitetés", a lakatleverés, a szalmaszerzés, valamint a 
báli verekedés rendőri ügyét) 1953, illetve 56 után a hivatalos határozatok mint a 
szocialista törvényesség (a termelőszövetkezeti mozgalomban pedig az önkéntesség le-
nini elvének) megsértését „igazolták vissza". 

Az ellentétek, ellentmondások felsorakoztatása is bizonyítja, hogy erős túlzás a 
termelőcsoport boldog, derűs életéről beszélni; Sarkadi itt is a negatívumok felől köze-
líti meg témáját, kritikai realista módjára végleteket szembesít. Az elbeszélő mintegy 
feszültségeket „vezet" be önmagába, hogy egyszerre lendítse előre a cselekményt, és 
ösztönözze személyisége fejlődéséi-gazdagodását. Az így kivívott, a különböző regény-
alakok véleménye-gondolata által megerősített magasabb pozícióból érthető s ítélhető 
meg például Gál Jánosnak az a „hazugsága", hogy Szűcs Károly előtt eltitkolja, nem 
nagyon dolgoznak a termelőcsoportban — és Szűcs „csak nézett egyre, hogy mi lett 
énbelőlem". Innen, a csoport érdekeivel való belső, senki által elő nem írt, mások által 
csak szavakban meglévő azonosulásból magyarázható, hogy a szereplők álláspontjait 
„rangsorolja" a regény: a hierarchia csúcsára Módos, a kubikusból lett csoportelnök és 
Monoki Zsuzsi kerül. 

Az elbeszélő egyedül az ő álláspontjukat, karakterüket, munkához, közösséghez való 
viszonyukat nem ütközteti a másokéval - csupáncsak a magáéval, a munka diktálta 
erkölccsel. Igaz, egyszer teret enged az egyik asszony kifakadásának („Mer Módos a 
FÉKOSZ-nál vót, hát mindjárt ő foglalta el a legjobb helyet"), de ez sopánkodásként is 
fölfogható, jóllehet, igazságtartalmát nem von(at)ja kétségbe az elbeszélő. Módos, a 
vezető hozzá nem értése éppen a Gál Jánossal közös jelenetekben — a trágyahordás és a 
malacszállítás jelenetében — derül ki. Gál türelme és jártassága készteti beismerésre: 
„Hát szép kis elnök vagyok én . . . agrárproletár voltam egész életembe, nem értek én 
sok mindenhez, amihez kéne", s az elbeszélő úgy tünteti föl az elnököt, mint akinek a 
szavai és tettei közelítenek egymáshoz, ám aki e kettő harmóniájához Gál ellenőrző 
tekintete alatt sem ér el, kissé demagóg marad a végén is („Azt akarjuk mi, hogy tizen-
tizenöten megmutassuk a környéknek, hogy lehet jó dolgozni közösen" — mondja 
Módos, mire Gál „kommentárja": „az mégiscsak szeget ütött a fejembe, hogy minek 
mondja ezt itt most, mikor inkább azt mondaná, hogy mit csináljunk?"). 

Monoki Zsuzsi, akit a szalmaszerzés jelenetében durvának, nyersnek látott, s akire 
később is csak azért gondolt, mert ő volt a közelben, nem véletlenül emelkedik Gál 
János mellé társnak. A paraszti munkához való hozzáértése, ötletessége, tapintata (nem 
neveti ki a „bajbajutott" fiút), természetessége és nem utolsósorban az, hogy ő is egye-
dül van - fokozatosan tárulkozik fel. Mégis abban igazán egyek, hogy szorgalmasak, 
dolgosak, állandóan a tennivalót keresik. „Munka közbe tőtjük itt az időt!", „a napot 
lopom", „Nem haladunk" — ismétli a lány, mintha csak a fiú korábbi szavait, gondola-
tait visszhangozná. A két személyiség — a nyelvi réteg is jelzi ezt — eggyé válik, feloldó-
dik egymásban. 
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Gál János, az egyetlen jellemminőségében: munkaszeretetében meghatározott szemé-
lyiség nézőpontja úgy szűnik meg a regényvilág meghatározója lenni, hogy beleolvad 
egy másik személyiség nézőpontjába. Gál János és Monoki Zsuzsi egymásra találásával 
szükségszerű befejezéséhez érkezett a regény. 

Az egymásban való tökéletes feloldódás, a tünékeny, rebbenékeny boldogság - a 
szerelmi idill is ezt a befejezést hívja elő. 

5. 

De idill-e Sarkadi regénye? A kérdés annál inkább jogos, mert a citált Révai-beszéd 
tétje is az idill életképessége (és a munka mitizálhatósága) körül forgott, és a regényről 
szóló kritikák eszmei-politikai természetű megjegyzéseinek hátterében is ott húzódott 
meg, erősen takarva, az esztétikai jellegű tanácstalanság, a műfaj dilemmája. 

önmaga számára sem tudatosította a korabeli kritika, hogy ha a poétika-műfajeszté-
tika „nyelvére" lefordítja, amit a szemléleti-ideológiai fogyatékosságokról mondott, 
akkor a realista idill legfőbb formálóelveiről: a térbeli és időbeli leszűkítésről beszél. 
Nem a szűklátókörűséggel, nem az önkéntes kirekesztettséggel, nem a szándékos elzár-
kózással — nem a negatívumokkal — hozza kapcsolatba akkor a regény helyszínét, és 
idejét sem úgy tünteti föl, mint amelyik a teljes emberré fejlődés folyamatát erőszako-
san megszakítja, a keletkező új távlatait elzárja a tekintet elől. Ellenkezőleg: e „zsugorí-
tott" teret s kimerevített pillanatot éppen úgy értelmezi, mint - Schiller fogalmait 
használva — eszmény és valóság, természet és mesterkéltség összhangba kerülésének 
megformálásbeli feltételeit; olyan keretekként fogja fel őket, amelyek között természet 
és eszmény nem a szomorúság, de az öröm tárgya lehet, valóságként képzelhető el, ám 
amely keretek önmagukban is jelzik: tűn.ékeny, átmeneti, kivételes ez a harmónia. A 
bensőséges, nyugodt, meghitt élet oda van kapcsolva a tér s az idő korlátaihoz — a 
realista idill a realizmus igazságkritériumát, végső soron a valóság törvényeit követve 
nem abszolutizálja a harmóniát, nem hazudja tartósnak a pillanatnyit, nem mutatja 
egésznek a részletet. 

Ilyen ritka pillanat hozta, hogy Gál János életének eszményét igazolta a valóság, 
találkozott az új társadalom igényével. Emelkedetté tehette a kivételes pillanatnak az az 
öröme, hogy az érték, ha buktatókon, bajokon át is, de megvalósulhat, nem csupán 
szűk körben, a magánélet köreiben, de a történelemben is. Otthonra találhat az ember 
— valóban „boldog" lehet - a Móricz-regény ihletése így kapcsolta be a közéleti szférát 
a Gál János útjába. Az idill ezzel teljesedik ki. A regény a sokat kárhoztatott befejezés 
nélkül megmarad egyszerű szerelmi idillnek: Móricz Pillangója szürke másának. Monoki 
Zsuzsi jelenléte, közelsége feledtette volna a bajokat, kínlódásokat, szerelmük boldog és 
vak káprázata mögött azonban ott villogtak volna a valóság „kegyetlen kései" — miként 
Hitves Zsuzsika és Darabos Jóska történetében —: a termelőcsoport tagjainak egyáltalán 
nem derűs és nem boldog — vagy annyiban az, amennyiben dologtalan — élete került 
volna reflektorfénybe. 

A munkaszeretet mint jellemminősítő emberi tulajdonság és a szerelem mint a fiatal-
ság természetes érzése együtt van ott a Sarkadi-regény centrumában, A boldog ember és 
a Pillangó metszéspontjában. Törvényszerű: természetinek és társadalminak, eszmény-
nek és valóságnak ez a tökéletes összhangja pillangó-létű volt csupán. 
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CSÂNYILÄSZLÖ 

SOMLYÓ GYÖRGY ÉS A KŐKÖRÖK 

A Kőkörök világokra tekintő kötetét az Upanisádokból vett idézet vezeti be : Te én 
vagyok, — ami mellé Rimbaud gyakran felcsendülő szava felelhet: Je est un autre, s az 
azonosulás és szétválás kettőssége sehol nem érhető tetten oly élesen, mint a Kőkörök 
világirodalmi víziójában, ahol a múlt nem egyszerűen történelem, hanem az emberileg 
lehetséges egyszeri színhelye s ugyanakkor a jelen valósága is, mert a homo pekinsiensis 
ötvenezer éves csontváza a „Bálint fiamnak — születése előtt" látomásával folyik egybe, 
s ezt a kettős őstörténetet egy Teilhard de Chardin-idézet teszi jelenvalóvá, hogy rögtön 
vissza is vezessen a titok sejtelmességébe: „Elég volna megfejtenünk az Embert, hogy 
megfejtsük a Mindenséget..." — s a te-én, én-más rokonságában minden egyszerre je-
lent valóságot és titkot, élményt és tapintható tényt, mert a Csu Ku tien-i barlang, 
folyamatában végtelenbe nyúló történetével a jelent feltételezi: 

Harminchat éve múlt, hogy megszülettem. 
Apám rég meghalt. S a gyermek, ki engem 
sirat el egykor halott apjaként, 
épp most jár végig vak homályban ötszáz-
ezer vagy ötmillió évet, mielőtt más 
lusztrumokon át látja majd a fényt. 

Csalóka látszat? - akkor is a jelent idézi, mi legföljebb azt kérdezhetjük, a lét tit-
kát szólítja-e, vagy a lét tényéhez keresi a méltó szót, hogy vele együtt éljen, nem árny-
ként és magyarázatként, hanem egyenrangú társként, ahol Teilhard de Chardin feltételes 
módja már a „teljes Embert" jelenti, „nemcsak testrészeivel, hanem gondolkozásával 
együtt". 

Somlyó mindig ezt a „teljes Embert" keresi, már első verseiben is, a nagybetű páto-
szával, s a Kőkörök tudatos epikus áradásában az emberileg még átfogható ötvenezer év 
kap áttekinthető jelentést, a van bizonyosságával felelve a lenni virtuális esetlegességére. 
A titok mindig közös titkunk, s ebben a születés előtti Bálint is jelen van, akár a homo 
pekinsiensis életkorunkhoz nem mérhető előtörténetét is számítva, mert ebben az 
emberi végtelenségben minden velünk is történik, s minden Bálint egyszerre múlt 
és jövő: 

Csont-csupasz csúcsok fölöttem s alattam: 
ott álltam s úgy éreztem, hogy burokban: 
az emberiség zord anyaölén 

— miközben a szomszéd szirtekről átzúduló szél ötszázezer éves tüzek hamuját hordja. 
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Csu Ku-tien és a jövő szorongásával szövetkező jelen kettős élménye a lét „azt" és 
„soha mást" kényszerét hordja magában, midőn a tény egyszerisége kizár mindent, ami 
megvalósulása előtt lehetőség volt, mert a jelenség a rend és törvény összefüggésében 
szemlélhető csak, s aki a koordináta-rendszer partján áll, fájdalommal kiált fel: 

Ó mindig csak azt, amit! Soha mást, 
sohase többet! soha az egészet! 
A szó gyötör. Mindent kevésnek érzek. 

S váratlanul a közelmúlt emléke felel, a gázkamrába fojtott nagyapával és saját múlt-
jával, melyben a gyerekkori cukrászda élménye is a szeretet „fényéveken túl ragyogó 
pillanatát" jelenti, hogy a Csu Ku-tien és ötvenezer év nyomát fedő por fölé a remény 
képét idézze meg, tudván, 

s ha ezerszer csúful is el az eszme, 
ki szép s okos megoldását keresse, 
ezerszer mindig újra új akad . . . 

A Kőkörök első pillantásra hosszabb költemények sorozata csupán, s bár a legko-
rábbi 1942-ben, a legkésőbbi 1975-ben keletkezett, könnyű felismerni benne a terv-
szerű egységet, az emberileg áttekinthető teljességet. Az időrend végtére elhanyagol-
ható, mert az egyes versek keletkezésének kronológiájánál fontosabb az emberi jelenlét, 
s minden múltat, anélkül, hogy aktualizálnia kellene, a közös sors jelenléte jár át, amire 
a forma változatossága is figyelmeztet, a klasszikus metrumtól a kedvelt szonett 
biztonságán át a nemzeti versidomig és a prózaversig. A téma is változó, de az egyes 
költemények mögött mindig „történet" húzódik, bár az emberiségre jellemző „nagy 
események" helyett az fontos Somlyónak, hogy saját jelenlétével hitelesítse az általáno-
sítható példát, legyen szó a Cantata tremenda Ószövetségből kiemelt történetéről vagy 
magyar népmese-variációról, amilyen Az igazság és a hamisság utazása. A kortársi érzé-
kenység számon tarthatja a gyakran világos allúziókat, az Adonisz siratása pedig tulaj-
donképpen alkalmi költemény, a korán elhunyt barát emlékét idézi, de a Laodameia és 
Weöres Theomachiája közelében keletkezett mű, ezzel együtt is, szervesen illeszkedik 
ebbe a hatalmas emberi vízióba, melyben minden elemnek fontos szerep jut, amit a 
Piero della Francesca bevezető szonettjében így fogalmaz meg: 

Ó tudás nélkül bedőlt kút az érzék, 
s annál, mit a lélek megél s az ész ért, 
nagyobb valóságot a szem se láthat. 

A „tudás" egyformán jelent tapasztalatot, invenciót és szerzett ismeretet s egyként 
lehet a tények kényszerű tudomásulvétele vagy az ismeretszerzés élménye, Csu Ku-tien-
től a szellem fölényes játékáig. T. S. Eliot azt kérdezi egyik esszéjében, hogy mi érde-
kelheti a költőt? „Ennek köre — válaszolja — korlátlan; minél intelligensebb, annál 
valószínűbb, hogy sok minden fogja érdekelni; egyetlen feltételt szabunk csak, mégpe-
dig azt, hogy mindebből költészetet teremtsen és ne csupán költőileg töprengjen róla." 
(Takács Ferenc fordítása.) 
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A Kőkörök intellektuális ösztönzését csak aláhúzza az, hogy a költemények megírá-
sának időpontjától függetlenül, már keletkezésükkor egységgé váltak, mert az élmény 
kényszerítette ki a folyamat ökonómiáját, azt a belső rendet, amit egy Dante-idézettel 
is hitelesít, meghatározva a dolgok és a művészet viszonyát, e quanto è la forma Che 
l'universo a Dio fa simigliante (Paradiso I. 104-105). 

A Kőkörök egészében is felismerhető ez a rend, azzal együtt, hogy látszólag a gon-
dolat szeszélyes lépcsőfokain visz a jelenig, de Somlyó titkát nem is itt kell keresnünk, 
mert jelenideje - ezt éljük tetten a Csu Ku-tien-ben - mindig jelenlét, kozmikus egy-
ség, melyben az ember elválaszthatatlan a közös múlttal egybeforrott mindenségtől. 

Legérzékelhetőbben talán a Kőkörök ötödik körében, a Piero della Francesca köl-
teményben, melynek hat verse fölött áll Dante-idézet. A hetediket én gondolom hozzá, 
némileg önkényesen: az Infernóban ugyancsak az ötödik ének beszéli el egy egészen 
más Francesca történetét, de a két énekben ugyanúgy az arányok és a megfigyelés 
pontossága jellemzi a dubbiosi desiri leírását, háttérben Vergiliusszal, a bölcs tanítóval 
(il tuo Dottore), aki helyett itt Somlyó beszél, már nem is a képet magyarázva, hanem 
a benneéléssel átszőtt ábrázolás titkát firtatva: 

Dárdaerdőre ver sátrat a távlat, 
minden pontján fényben ropog a reggel, 
úgy, ahogy minden idők óta felkel, 
s ahogy, emberszem, mégse, sose láttad. 

Titkos násza álomnak és aránynak. 

Piero della Francesca a quattrocento tudós művésze, akinek hatása messze sugárzott, 
s nemcsak Luca Signorelli volt tanítványa, hanem könyveinek kiadója, fra Luca Pacioli 
is, s 1452-1466 között készítette az arezzói San Francesco-ban a Szent Kereszt törté-
netei című freskóciklusát. Vasaritól azt is tudjuk, hogy jól ismerte Eukleidész tanítását, 
s több könyvet írt a perspektíváról. 

A feltámadott geometriából 
kitört a tér, mint egy örömkiáltás. 
Lehet, hogy eddig ez a síkbazárt váz, 
ez volt az ember képe önmagáról? 

A bevezető szonett jellemzi így Pierót, s a költemény most már azt a dantei távlatot 
keresi az arezzói freskókban, ami Istenhez teszi hasonlatossá a mindenséget, de annak, aki 
a fal előtt áll, azt is tudnia kell, hogy 

. . . mögötte ott volt valamikor a csupasz fal. 
S a fal mögött is ott a helyén-valamikor-volt millió éves űr, 
amit születő és haldokló tüdők szívtak be s lehelitek ki szüntelen 
Az űrre, igen, az űrre festett a Borgo San Sepolcro-i cserzővarga 
a teremtés óta tátongó semmire, nem is e kápolna falaira, 
a semmibe vetette el a valót, e még-sose-termett magot, 
amiről csak maga tudta, maga se tudta, sarjadni belőle mi fog. 
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A semmire a maradandóság rajzolódik, de közben ott vannak az élet esetlegességei 
is. Például a hordár, akit nem a meghökkentés ingere idéz a versbe, pontosabban abba, 
„ami a szonettből kimaradt", hanem a valóság ábrázolásának szándéka, mert most már 
nem érhetjük be Piero festményével, s ami a kép előtti történelemben csupasz fal, s a 
még távolabbi múltban millió éves űr, a jelenben a valamilyen formában felbukkanó 
résztvevőket is jelenti, jóllehet szerepük látszólag elhanyagolható, de ugyanakkor mégis 
csak beúsznak a képbe, s az emlékezésben jogukat követelik; ott állnak a haldokló 
Ádám mellett, vigyázzák Konstantin álmát, s állandó kísérőink az emlékezés útjain. Pél-
dául a hordár, fején számlapos sipkával, s bár számunkra csak előre tudott mozdulata 
van, ahogy felemeli bőröndünket, a kérdés azonban akkor is tényt rögzít, ha nem vár 
válaszra: 

de hol van mögüle a perspektíva, gyerekkora, útjai, otthona, 
a százezernyi viszony, szerelem, idegbaj, anyagcsere, politika? 

Ezzel sem érhetjük be, a valóság elemei még nem álltak össze a saját-idő végleges 
rendjébe. Itt van például az amerikai turistanő, aki majd elmeséli otthon: 

„képzeljétek csak, egy feketével meg egy vörössel együtt néztem 
a falakat. . . 

s tudja, darling, milyen érdekes, a sötétben nem látszott csak az 
oltár, 

máig sem tudom, a sekrestyésnek a reflektorért igazán járt-e dollár 
s hatszínnyomatban mutogatja Sába királynőt, fehér-zöld-barna 

kíséretével, 
míg háziasszonyi kezében hatféle ital keverékétől kotyog a shake 

De a turistanővel sem ér véget a valóság, mellette ott ólálkodik a dollárszagra előset-
tenkedő sekrestyés, custode vagy sacrestano, pénzsóvár kedvességgel, akinek szolgálatait 
a századforduló korrekt Baedekere még szabott áron kínálta. A titkok néha a dollár 
reményében dobják le fátylukat, „egy reflektor-villanással", de a csoda most már füg-
getleníti magát attól, aki életre keltette, mert a pénzen megváltott fény, a luce, az idők 
mélyébe fúródik: 

kibontakozott előttünk az az ötszáz év előtti hetedik nap, 
amin már semmi se változott soha, ami van, ami lett, 
amit, ha egyszer eltöröl is, meg-nem-történtté a pusztulás se tehet, 
új népvándorlás se, s a szörnyű festő se festheti át, az atom. 

Elpusztítani bármit lehet, a nagyapákat gázkamrákba terelhetik, de nincs olyan pusz-
tulás, ami meg-nem-történtté teheti azt, ami emberkéz műve, s ezen az sem változtat, 
hogy örökkévalóságának alkalmi szereplője, a virágkalapos hölgy, „pénzsugallta öntudat-
tal" lép be a képbe, mert egészen mást kell kérdeznünk, s a rend és rendezettség „csak 
itt a falon? " kétségbeesésére önfeledt felkiáltás a válasz: 
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Ó, teremtett világnak az emberi elme feltárta távlata: szépség! 
örökké várom rejtelmes ígéreteid teljesedését, 
virrasztva, mint most is, az éjeket. . . 

Hány éjszakán át 
számítgattam a másnapi két szín viszonyát, két forma arányát . . . 
s ím, újra virrad a másnap . . . s mintha feltörsz egy szürke 

kagylót, könnyű morajjal 
az éjszaka héjából gyöngyházfalával ragyogva kifordul a hajnal. 

A Piero della Francesca, amit Szauder József még kéziratban olvasott s lelkes és értő 
levélben köszöntött, a Kökörök középpontjában áll, Somlyó ezzel a múltat és jövőt 
egybefogó látomással lép át a hatodik kör játékos-talányos töredékébe, egy másik Don 
Jüant szólítva elő, hogy a következő körben a később megírhatatlannak vélt verses-
regény önéletrajzi részleteivel valljon a békéről. Mást is előlegez ez a költemény, Rámpa 
című regényét, melynek egyes elemei már itt felbukkannak, hogy később az elbeszélés 
ziháló izgalmában egy kor dokumentumaként álljanak előttünk. A Vallomás a hagyo-
mányos versesregény műfaját támasztja fel, s bár a személyes emlék átvérzik a sorokon, 
tárgyilagosságát a lapszélre írt dátumok is fokozzák, 1939. szeptember 1-től 1945 már-
ciusáig, amikor 

az ajtórésen megláttam, ahogy 
a homályos konyhából rámragyog 
anyám szeme, anyám szeme, anyám szeme. 

A Mesék a mese ellen, jóllehet szervesen illeszkedik a Kökörök látomásos egységébe, 
merész fordulat Somlyó György egész költészetében is. Lust zu fabulieren és Fabula-
rum natura, de valami más is, parabola és tanulság, játék és vigasz, tény és annak fel-
oldhatatlan ellentéte, az ember esendőségének tudatában is végeérhetetlen feladatával. 
A peónia is lehet példa, azzal, hogy mindig önmagával azonos s ez szépségének is titka. 

növényi lét után sóvárgok? Az öntudatlanság nem-emberi vigasza után? Nem. 
Csak, hogy olyan magától értetődően legyek önmagam, mint ő. Nem virág szeretnék 
lenne, mint ő. Csak annyira ember, amennyire virág a virág." 

Goethét a fennmaradás, a továbbélés érdekelte, „ich zweifle nicht an unserer Fort-
dauer" - mondta Eckermannak (1829. szept. 1.), a halhatatlanságot a természetben 
felismerhető entelecheiával magyarázva, de sietve azt is hozzáteszi, „aber wir sind nicht 
auf gleiche Weise unsterblich". Somlyó ellenmeséje mindig a szépség önmagával azonos 
magátólértetődését kéri számon, mert a peónia azzal gyönyörű, hogy nem akaija magát 
kifejezni. Goethe gondolata logikus, s a peónia entelecheiájában is nyilván a magára 
vonatkoztatható példát látta volna, Somlyó azonban ezt a reménybeli rendet fordítja az 
önmagában levés vágyává, hogy újabb fordulattal ezen is túllépjen: „Az akartam volna 
lenni mindig / ami nem lehetek. (Mese novemberről) 

Itt tulajdonképpen ismét a már említett preszokrátikus gondolat bukkan fel, a válto-
zás, az egymást feltételező ellentétek dialektikája, amelyben a gondolkozás tárja fel a 
lét titkát, s a szükségszerűség is érv a végtelenséghez. „Az ami vagyunk" — mondja 
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Somlyó, de mellette ott áll a vigasz és kényszerűség: „Mindig az amivé lehetünk", a lét 
űjabb dilemmáját hordozva: ,A legfontosabbat nem tudjátok rólam", majd a lap alján, 
a két sor között arasznyi ürességgel: „A legfontosabbat nem tudom rólatok." (Meseaz 
emberekről) 

Véget nem érő forgatag, a kérdések kiapadhatatlan forrásával: „A szépség bűntu-
data? A szépség értelmetlensége?" (Mese a múzeumról), s Hölderlint idézi, aki meg 
akarja nevezni a föld virágait, s szavára Rimbaud felel, akit egy virág szólít nevén s 
egyszerre minden belép a költészet kapuján, még a telefonkönyv is itt van, mert való-
ban „miért ne tehetné meg a költő, . . . hogy idemásolja a telefonkönyvet". Meg is 
teszi, jóval Somlyó előtt, Illyés adott rá példát 1927-ben, józan szürrealizmussal ele-
mezve „Budapest és a Budapest környékén lévő M. Kir. Távbeszélő Hálózatok előfiz. és 
nyilv. állomásainak betűrendes névsorát", hatodfeles jambusokat is felfedezve a szigorú 
lajstromban: 

Beszélgetésünket szabjuk rövidre, 
Mert mások ezalatt hiába várnak . . . 

De talán mégis elképzelhető, hogy vannak költőietlen témák, bár a vers mindig arra 
figyelmeztet, hogy a költői mesterség védelmet is jelent: „Verset írni — mondja Somlyó 
— azért jó, mert abban az ember még jó is lehet büntetlenül. Szentnek is érezheti 
magát, anélkül, hogy megfeszítenék." (Mese a versről). A kockázat mindig valami másra 
vonatkozik, s újra felmerül a valóság és lehetőség, tény és kifejezhetőség kettőssége: 

A szavak sosem azok amik 
Csak a helyett állnak amik nem 

(Mese egy égi számról) 

Történelmi tény példázza, a bölcs Héloi'se szerelme, mint Maitre Villontól tudjuk, 
pour qui fut châstré et puis moyne Pierre Esbaillart à Saint Denis. S bravúros szonett-
jében, melyben az első két strófa közé iktatja a kétszer háromsoros zárószakaszt, Abé-
lard számára minden szerelem História calamitatum, de Somlyó Héloi'se-e azt is tudja, 
— s mily- érzékeny lélektani megfigyelés —: 

S minden szerelmes meg is csalatik. 
Az egy-test-lélekké gyúró gyönyörnél 
győztesebb hatalom a két külön lény. 

Marad a zárda vagy bordély esélye, 
vagy az öncsalás meddő mámora. 
Csak villanás a kétfejű csoda. 
Ha századokig hathat is a fénye. 

Ennél a versnél érdemes hosszabban elidőznünk. Somlyó archaizáló kedve, ami való-
jában hiánytalan benneélés — még lesz rá szavunk —, a francia középkorból emel ki egy 
eseményt, amely egyszerre ódon és modern, mert miközben hűségesen idézi fel két 
szerelmes történetét, ezzel együtt a XX. századi ember elbizonytalanodását is ábrázolja: 
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,Kettős csapda a kétely és a hit", — de a szerelem is história calamitatum, melyből 
saját 1944-es kétségbeesésének szavát is kihalljuk: „Ki se mertük már mondani: sze-
retlek . . . " 

A középkori képet modern fogalom is színezi: idegen fehérje, s Guillevic, a vers ki-
váló francia fordítója, ki is tér előle, „corps étranges", mondja ugyanolyan érvénnyel, 
bár némileg más hatást keltve. Fordítása egyébként a Contrefables legkiválóbbja, igaz, 
hogy bevezetőjében Somlyó György személyes közreműködését sem hallgatja el. A 
rímek rendjét megváltoztatja, s részben fel is oldja az eredeti feszes formáját, ugyanak-
kor nem árulja el a lényeget, megtartva a kijelentő mondatok kemény hangzását: 
Chaque amoureux sera mutilé, — sőt még szorít is a mondaton: Se cacher ne peut le 
sauver. Pas de loi pour sa défense. 

Az első hét sor bővelkedik rímekben, jóllehet kitér a szonett s az eredeti szabálya 
elől is, a második hét sorban pedig látszólagos önkény vezeti, mert csak a hatodik-
hetedik sor rímel (l'fflusic fulgeration), de erre csak a mi fordítói hagyományunk fi-
gyelmeztet. Az egész vers az egyik legszebb átültetés: a magyar költemény gyakorta 
bonyolult kettőssége tükröződik a francia szövegben, a formai eltéréseknél fontosabb 
belső egyezésekben, mint Abélard és Héloíse egymásra felelő soraiban: Minden szerel-
mes megcsonkíttatik — S minden szerelmes meg is csalatik: Chaque amoureux sera 
mutilé Aussi chaquen des amoureux sera trahi. 

Abélard és Héloïse története kilép az ismert tényekből, s a lehetőség példázatává 
válik, a vágy most már a „tudhatni amit tudok - lehetnék az aki vagyok" hálójában 
vergődik, s az ember fölé magasodó mű szempontjából maga az írás, mint életforma, vet 
fel űjabb kérdést: 

Elűzöm magamtól a kétségbeesést, hogy írhassak. 
írok, hogy elűzzem magamtól a kétségbeesést. 
Nem kellene-e egészen átengednem magam a kétségbe-

esésnek ahhoz, hogy írjak? 
Nem kellene-e egészen felhagynom az írással ahhoz, hogy 

elűzhessem magamtól a kétségbeesést? 
(Mese az írásról) 

Most már csak az Antologia Apokripha jelenthet feloldást és feloldozást, a bölcs 
játék, a mesterség fölényével, a benneélés választottságával, a verbális mindenütt-jelen-
levéssel. A kilencedik kör ide vezet. 

Akár szeszélyes világirodalmi antológiának is nevezhetnénk. Somlyó stílus-nosztalgi-
áknak mondja ezt az 1963—1975 között keletkezett ciklust, s már a négy bevezető 
mottó is — jóllehet magyarázatként kíván szolgálni — a szellem szabad útját igazolja. 
Picasso, Goethe, Szentkuthy Miklós, Schoenberg — ebben a sorrendben — a folyamatra 
figyelmeztet, melyben felismerhető a benneélés vágya is, mert „ahhoz hasonlítasz, akit 
megragadsz", — mondja Goethe, de elsősorban az a kérdés, kihez akarunk hasonlítani, 
milyen vágy van szívünkben, s a régi stílusok iránti nosztalgia, amit Schoenberg emle-
get, valójában több, mint gyengéd vágyakozás, felidézése az elmúltnak, inkább az azo-
nosulás vágyát jelenti, mert a művészet mindig folytatódás, újrakezdéseivel, változása-
ival együtt örök állandóság. 
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Példáért, ösztönzésért máshova is fordulhatunk. Illyés, Weöres egyaránt visszatért a 
múltba, Babitsnál is van példa rá, Ady pedig nemcsak Paul Verlaine álmát idézi, hanem 
a jóval olcsóbb kortárs, Endrődi Sándor „kuruc nótáit" is, mert ezeket bízvást tekint-
hetjük a „két kuruc beszélget" típusú versek előzményének, amelyek viszont Thaly ere-
deti és hamisított versein át idézik az ős-fonást, a Rákóczi-szabadságharc népköltésze-
tét. Más példát is találunk a stílus-nosztalgiára. Virágék köre, amit a régi irodalomtör-
ténetek latin iskolának neveztek, voltaképp a nagy eszmény feltámasztását jelenti, az 
természetesen más kérdés, hogy a klasszikus példa, még akkor is, ha - mint Berzsenyi-
nél — Horatius versének átköltéséről van szó, miként szolgálja a nemzeti célt. 

Az esztelen kapaszkodás halottainkba. 
S a lehetetlen lemondás halottainkról. 

„Koraközépkori" — írja verse fölé, de a két kijelentőmondat szavain ott van ifjúságá-
nak vérfoltja: a koraközépkor nem ismerte az „esztelen kapaszkodást", ilyen tehetetlen 
kétségbeeséssel csak az ártatlanul legyilkoltakat lehet szólítani. 

A középkor halál-élményére sokkal jellemzőbb a XV. századból fennmaradt, drámai 
erővel hömpölygő haláltánc-ének, amit a Margit-sziget dömés apácái másoltak le: „El-
megyek meghalni. Mire szeressem én azt, azki keserű végzetöt ígér, kinek szerelme héjá-
ban való, mire szeretöm azt? Inkább elmegyek meghalni." Ezt a félelmetes áradást 
Somlyó tizenhat sorba sűríti s átköltésében a középkori ihletés új értelmet kap: 

Ha nem szeretek többé szembejő az halál 
Elmegyek meghalni ha nem szeretek többé 

A vers telve hiteles ódon fordulattal, „délszínben is tapogatok, sohult nem lesz 
helyem, romlandó lesz időm, szembejő az halál", — ugyanakkor egy modern kép is 
felvillan, amivel az Abélard szonettben is találkozunk: 

Ha nem szeretek többé fehérjék elbomolnak 
Ereim eltömődnek ha nem szeretek többé 

Ez már nem stílus-nosztalgia, mert egy lehetőséget vonatkoztat magára, amit a bioló-
giából kölcsönöz, ugyanakkor a maga által szabott feltétel a magyar haláltánc-ének 
szavait megfordítja, az „elmegyek meghalni" önként vállalt következetessége emberivé 
szelídül, a középkori nagy átok elől végképp kitérve, amit Johannes Colerus hagyott 
ránk Spinoza „rövid, de igaz életrajzában": „Lelke rémülettel távozzék tőle. Haljon 
meg fuldokolva. Ne éije meg élete határát és ne menjen túl rajta." (Szemere Samu 
fordítása) 

Somlyó bölcs derűvel szemléli a múltat, s akkor is megmarad kortársunknak, midőn 
átlép évszázadok falán. Legjellemzőbben talán abban a versében, melynek ezt a címet 
adta: Szenei Molnár Albert szonettje a poétái eonditióról. 

Ez a szeretetreméltó játék azért is fontos számunkra, mert külön tanulmányt szen-
telt a versnek, számos olyan kérdést vetve fel, ami sokkal több, mint a „stílus-nosztal-
gia" igazolása, mert a poétái conditio lényegére utal s ihlet és erudíció, hagyomány és 
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személyes jelenlét egymást feltételező tényét világítja meg. A tanulmány (Egy képzelt 
vers margójára) már első bekezdésében új irányból közeledik a poétái conditióhoz, 
midőn azt mondja, „költemény és tanulmány között immár éppoly rugalmas, áttetsző 
és áteresztő a sejtfal, mint másrészt regény és költemény vagy vers és próza között. 

A műveltség-élmény, tehát maga a megismerés öröme, mint egy magatartás következ-
ménye — ismét hivatkoznunk kell rá —, preszokrátikus vonás, ugyanakkor irodalmunk-
ban mindenütt felismerhető: a garabonciás Csokonai, a hétmérföldes csizmában ván-
dorló Petőfi épp oly művelt, világirodalmilag tájékozott, mint Babits vagy Illyés s 
abban is rokonok, hogy koruk valóságához mindig világtörténeti távlatot keresnek, s ha 
azt kell is látniok, hogy az ország politikai-társadalmi, gazdasági viszonyai elmaradnak 
az előrébb haladott Nyugat mögött, szándékuk szerint mindig az első vonalban tudják 
magukat. Ott is a helyük, akkor is, ha rájuk vár, hogy pótolják a politika történelmi 
mulasztásait. 

Szenei Molnár Albertet is ez a feladat hatja át, kétszeresen is. A reformáció nemcsak 
dogmatikai kérdéseket vetett fel, társadalmi, sőt stiláris forradalma legalább ilyen fon-
tos, s midőn — mint a XIV. debreceni kiadás mondja — „franczia szabású magyar ver-
sekbe" ülteti át Marót Kelemen és Béza Theodor francia zsoltárfordításait, a hitbuz-
galmi szándék mellett nem nehéz felismerni a műveltségi élményt, ami egész munkás-
ságát átjárja. Költészet és tanulmány között itt valóban elmosódnak a határok, de 
Szenei Molnár nem is akar költő lenni, a szó klasszikus értelmében semmiképp, csak 
műveltsége teszi költővé, a harcba szólító hit, a javító szándék, s egy elképzelt műfordí-
tás-történet körébe tartozik, hogy „franczia szabású magyar verseiben", miként erre 
Somlyó figyelmeztet, „nem veszi (nem is veheti) észre, hogy a franciában ennek a szó-
tagszámláló versnek a jellegét és ritmusát a hím- és nőrímek sajátos váltakozása adja 
meg". A kérdés részletesebb vizsgálatára nincs terünk, Szenei Molnár megítélése szem-
pontjából viszont aligha elhanyagolható, hogy már idézett „köz isteni tiszteletre rendelt 
énekes-könyvünk" bevezetője („tudósítás") szerint a fordítások közül „egy némelyik 
minden változtatás nélkül" vészelte át az évszázadokat, tehát népénekké vált s az is 
maradt. 

Somlyónak ebbe a XVII. századi világba keh beilleszkednie, de előbb tisztáznia kell 
azt, hogy százharminc „különböző Francziai versek" átköltése után elképzelhető-e még 
egy, amire mi is csak az ő függőkérdésével felelhetünk: „Miért ne plántálhatott volna át 
egy százharmincegyediket is?" S ha ő nem tette, majd elvégzi helyette a kései utód, s 
a forma sem jelent természetellenes önkényt, mert Marót Kelemen is írt szonettet, s 
bár a forma akkor még idegen jövevény volt, hamar meghonosodott francia földön; 
Ronsard, du Bellay, Rémy Belleau, Pontus de Thiard egyaránt élt vele. Szenei Molnár 
1574-ben született, s bár Marót már kereken harminc éve halott, Ronsard még él, a 
francia szonett pedig az ő ifjúságában virágzott, nyilván nem eggyel találkozott is. A 
készület vagy éppen a játék sem volt idegen tőle, amint Lusus poetici című munkája 
bizonyítja. A kései humanizmus erőltetettségében is kedves játékai ezék, s mesterkélt 
bájukon is mindig átüt Szenei Molnár vigyázó, éber szelleme. Ilyen a magyarul is olvas-
ható (Tandori Dezső fordítása) Georg Rem úrhoz írt egysoros verse: „Mindenedet meg-
adom, ha ki mindent adsz Rem uramnak" — ahol nem a szépen csengő hexameter fon-
tos, hanem a hozzáfűzött magyarázat: „A verskezdő nagy M betűtől kezdve olvasd ide, 
oda, jobbra, balra, le, fel. Az értőnek eleget mondta. A Verssor 42 betűje 42 egymás alá 
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írt sorban ismétlődik, s a vízszintesen és függőlegesen is olvasható mondatban úgy ren-
dezi a diagonálisokat, hogy azonos betűk szelik át a táblát. Szenei Molnár tehát maga 

» szólít fel a játékra, Somlyó pedig nem is tesz mást, elfogadja a kihívást, s egy másik 
játékkal válaszol: a szonett tizennégy sorába foglalja nyelvi fordulatait, kísérő tanul-
mányában azt is megjelölve, hogy mit melyik művéből emelt át versébe. 

Riedl íija Arany-tanulmányában, hogy a Buda halálában nincs egyetlen fogalom, ami 
idegen lett volna Attila udvarában. Itt is ez történik, Somlyó átlép Szenei világába, s a 
XLII. zsoltár Marot-átköltésének első sorával indítja versét: Mint az szép hives patakra a 
szarvas.. . — de rögtön túl is lép rajta, mert Szenei Molnár énekelhető versét: 

Mint a szép hives patakra 
A szarvas kívánkozik 

a szonett sokkal ünnepélyesebb formájába fogja, de megmarad a Károli-fordítás zengé-
sében, amelyben más ritmust érzünk: Mint a szarvas / kívánkozik / a folyóvi / zekre. 
Somlyónál, Károlit is variálva, másként tagolódik e két sort: Mint a hives / szép patakra 
/ a szarvas úgy / én is. . . 

Maga is utal rá — már idéztük —, hogy Szenei Molnár nem ismerhette a francia hím-
és nőrím, a jambus, trocheus különbözőségét, de ebben az irodalomtörténeti álarcos 
játékban nem is ez a fontos, mert Somlyó tudja — az ellentétek minuciózus felmérésé-
vel —, a benneélés szabályait, s ebben a tökéletes szonettben, amit formailag is bont-
hatatlan egységbe fog az első és utolsó sor egyezése, a verstani fölkészültség, a „művelt-
ség élménye", mint Somlyónál oly gyakran, az olvasó élményét is meghatározza. 

Sok út vezet a múltba, s a német kora romantikusoktól a preraffaelitákig módszer és 
eszköz egyaránt változik. Wackenroder könyve, a Herzensergiessungen eines kunstlie-
benden Klosterbruders (névtelenül 1797-ben, a halála előtti évben) tulajdonképpen a 
középkor utáni nosztalgiát alapozza meg, de a mítoszt, ami Hegelt sem hagyta érintet-
lenül, már Winckelmann megteremtette, midőn az antikvitásban kereste mindennek a 
mértékét. Goethe is így nézi Itáliát, s Assisiben is csak azért áll meg, hogy a hajdani 
Minerva-templom oszlopait megméije, de tájára se néz a San Francescónak, bár az is 
igaz, hogy Giotto és a „primitívek" helyét még nem ismerte fel a művészettörténet. 
Goethének is mérték az antikvitás, Homer wieder Homer, - mondja s mindig azt fi-
gyeli, hol ér közelébe az eszménynek, vagy éppen hol haladja meg, s az „antiker Form 
sich nähernd" mindig a megközelítés reményét jelenti. Hegel szellemében, tehetjük 
hozzá, aki az emberileg elérhető csúcspontját látta a görögségben, ami után, bármiként 
nevezzük is, a hanyatlás következik. Alig kell elmúlnia két-három évtizednek, s az an-
tikvitás új formában jelenik meg, immáron nem mint nosztalgia, felidézve a régen el-
múltat, hanem a jelennel együtt, saját nyelvi környezetében, mint Baudelaire latin ver-
sében, amit Rimbaud is követ, de a Franciscae meae laudes nem stílus-nosztalgia, tétova 
megidézése annak, ami elmerült az időben, hanem a múlt beépítése - nyelvileg is — a 
jelenbe, s ezt a vers elhelyezése is mutatja a Les fleurs de mai-ban, mert a Daumier arc-
képére és a kreol hölgyhöz írott vers között kapott helyet. 

Somlyó ezt a hagyományt folytatja s az Antologia apokriphából mindvégig a jelen 
öröme sugárzik, legyen szó a Görög antológia hiányzó sírfeliratairól, Victor Hugo sze-
relmes verséről vagy Guillevickel folytatott költői versenyéről. De ez a mindenütt-jelen-
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levés, épp úgy, mint Baudelaire-nél, nyelvi azonosulást is jelent: ha az alkalom úgy kí-
vánja, francia verset is ír à la manière de Guillevic, majd „szinte észrevétlenül, a fordí-
tás melléktermékeként, elkészült egy másik 'önálló' vers is". Ez a bizonyos „önálló" 
vers — ő is idézőjel közé teszi - folyton elkészül, nem a múlt illusztrációjaként, hanem 
a jelenlét tanúságául, ami olyan birtokbavétel, ahol mindenki kap és mindenki ad, mint 
F. C. Meyer versében a csodálatos római kút, und jede nimmt und giebt zugleich und 
strömt und ruth. 

A Kőkörök teljes világa, jóllehet nem akarja lépésről lépésre nyomon követni ötven-
ezer év történetét, még csak arra sem törekszik, hogy a múlt keresztmetszetét adja, de 
mindig a személyes élmény hitelesíti azt, amit felmutat belőle. Amikor a „szerző belép 
legrégibb ismert ősének szülőhelyére", a hazától több ezer kilométer távolságban, az 
emlék ihletettségében a testvériség örömét érzi, ami mindig túlmutat a pillanaton, mert 
az emberi lét értelmét a szabadság és a szeretet sugározza. Ami az első körben a törté-
nelem talányos kezdete, a nyolcadikban a mese ellen fordul, amikor „nincs mese", 
mintegy igazolva Don Jüanja költőjének szavait: 

. . .lásd mihelyt írni kezdek, 
bármit terveztem s bármit gondolok, 
a gép, ez élő pokoli szövőszék, 
mindig csak a magam szálát szövi. 

Itt már maga a valóság válik enigmatikussá; „soha semmit nem tudhatunk egymásról, 
mert nem tudjuk, mi fog történni velünk". Minden a lehetőség és a befejezett múlt 
hálójában vergődik: „Ha még egyszer újrakezdhetném, megpróbálnám elmesélni úgy, 
ahogy volt", de ez is csalfa remény, mert a meg nem írt versek nem tanúskodhatnak 
semmiről. Ami marad, az Antologia apokripha: játék és vigasz, újra végigpróbálva min-
den hangnemet, Zeuszként váltva jelmezt és szerepet, még egy táncdal-téma variációját 
is vállalva, hogy végül visszataláljon a vershez, melynek igazi mondanivalója mégiscsak 
„a hangvételben, a szavakhoz és a valósághoz való nehezebben felfedhető viszonyban 
van elrejtve". Ami a Csu Ku-tien-i barlang előtt állva a kezdet titka volt, a Kőkörök 
befejező soraiban, végigtekintve az emberi helyzetek változatain, a másik titokhoz tér 
vissza, a vershez, ami mint a szerelem, „a teremtés mindenkivel megosztott gyönyörű 
titka" (Psalmus eroticus), s már az ifjúkori Arionban himnikus szárnyalást kapott: 

fogadj magadba, dal! te tünde 
és el sosem tünő, ringassatok 
bizton, ti mindentudó tengerek. 

A világ verssel van tele, „a napilapok 1976. október 5-i száma" is szinte kínálja, 
hogy mulandó hírei verssorokká váljanak, s ebben a kétféle jelenidőben állandóan „meg 
kell tanulnunk önmagunkat", mert minden emberi gesztus mögött vers rejtőzik, hogy a 
forma biztonságában kapja meg történelmileg hiteles és maradandó helyét, de végül már 
a végső rendet sugalló forma ellen kell védekeznie, „nem, nem hagyom magam megint 
megbűvölni a szonett rámmeredő négy csörgő-kígyó szemétől", s itt újabb kérdés merül 
fel, mert ha a macskának „tízezer létezésmódja" van, mennyi lehet a költészetnek, 
midőn mindent versbe lehet, sőt kell is foglalni? Lehet verset írni „egy másik vers 
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helyett" is, s a próza körülhatárolt komolysága is látszólagos, mert minden átformál-
ható verssé, mint egy Radnótit idéző francia nyelvű költemény bizonyítja: Transfor-
mation spontanée de la prose en vers. De akkor lehetséges-e általános érvényű ars poe-
tica? Az „x + n-edik"-ben ezt mondja: 

Mivel kezdjem? 
Talán a hajnal ragyogására visszaragyogó muskátlik tükreivel? 
Sohase volt még ennyi írnivalóm. 

Igen, a muskátlik is, miként a szerelem, a rettegés, öröm, a közöny, a csodálkozás, 
mert mindennek, amit galaxisunk és galaxisokkal körülvett világunk fel tud mutatni, 
csak az emberrel együtt van értelme, s az ember, midőn rituális-ünnepélyes pillanatai-
ban önmagára keresi a választ, a vershez tér meg, Árion dalához, aki — Somlyó György 
fordításában — így dalolt magáról: 

. . . gonosz emberek 
a tengert szelő homorú hajóról 
tengerbíbor ár tajtékzásába vetettek. 

A mélyből is a dal szól, mert minden emberi pillanat ünnepélyes; az egyszeri válik 
vele a teljesség dokumentált részévé, akár gonosz emberekről van szó, vagy csak arról, 
hogy befordultam a konyhára, vagy a nyárvégi nyárról, melynek bizonytalan fényében 
eltolódnak az idő határai, s most már a hasonlat sem segít, mert 

Még olyan Olyan még De már csak 
Olyan Milyen? E még s e már 
Közt nem tudod milyen a nyár Csak 
Azt tudod hogy elmúlt a nyár 

Egy elképzelhető, de valószínűleg megfogalmazhatatlan ars poétikának egyformán 
kellene számolnia azzal a ténnyel, hogy a versben állandó jelenné válik minden lehetsé-
ges jelenség, állandósága ugyanakkor látszólagos, mert mindig megújul, jelképei új értel-
met kapnak és a soha többé fel nem idézhető állapot (akár ez: befordultam a konyhá-
ra) érzelmileg mindig behelyettesíthető egy tőle teljesen független állapotba, s miköz-
ben minden elveszíti eredeti jelentését, a vers továbbra is alkalmas arra, hogy olyan 
emóciót váltson ki, ami az eredetivel teljesen egyenértékű. 

Valahol itt van a költészet titka, Somlyó pedig ezt éli át s fogalmazza meg, felis-
merve, hogy a valóság mindig felkínálja a verset, a többi a költő dolga: 

most is miközben ezt írom 
most is csak az érdekel 

amit nem írok 
arról szeretnék írni 

amiről nem írok 
és amit írok 

úgyis arról szól amit nem írok 
(Részlet egy x+n-edik ars poeticából) 
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Belülről nézve valószínűleg minden vers esetében erről van szó. A leírt szavak az üres 
papiros végtelenjén, az állandóságot vagy legalább annak jelképét jelentik. Teljesség, 
minden titkával együtt: 

és 
VISSZAEMLÉKEZZEK 

valamire 
aminek 

a sejtelme 
a sejtelme se 

merült fel bennem 
SOHA 

(Ember és lant) 

A szó, ami a valóság nélkül artikulátlan hangzat lenne csupán, visszatér önmagába, 
hogy új valóságot hozzon létre, ami mindent magába foglal, a ténnyel együtt annak 
feltételes múltját is. A Kőkörök Somlyó György költészetében erre példa. 
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DOBOSS GYULA 

' NEOAVANTGARDE VONÁSOK A TANDORI-EPIKÁBAN 

Az alábbiakban vázlatosan áttekintve bizonyos avantgarde és neoavantgarde jellegze-
tességeket — azt igyekszem kutatni, mennyiben rokoníthatók ezekkel Tandori törekvé-
sei, mennyiben tekinthetők előzményeknek, másrészt miben haladja meg ezeket az író; 
mely összetevők tűnnek fontosnak a Tandori-jelenség megragadásában. 

Elsősorban az epikus alkotásokra ügyelünk, de a lírát és drámát is ideértve szögez-
ném le: egy ízig-vérig modem, kimagasló műérték áll előttünk. Ez a minőség hagyomá-
nyos formák és mélyen humánus tartalmak — valamint a legújabb művészeti törekvések 
szerencsés szintéziseként válik utánozhatatlanul egyéni produktummá. 

Azon nem csodálkozhatunk, hogy a hat-nyolc évtizedes késésben levő átlag olvasó 
felkészületlen e legújabb típusú olvasmány befogadására. Mindenesetre léteznek lelkes 
Tandori-hívek, kötetei elfogynak, némelyik keresett unikum. Még jelentősebb az egyes 
írókra tett hatása, és így újabb irodalmunk folytonosságában betöltött megőrző és 
továbbvivő jelentékeny szerepe. 

Napjaink művészeti gondolkodásában, életérzésében bizonyos közös jellemzők talál-
hatók, melyek függetlenedve nyelvi határoktól, társadalmi formációktól, termékenyen 
tenyésznek az európai irodalomban. Alapos elemzés kimutatja mindig a különbségeket 
is a motiváltságban, célokban s főként a világnézetekben. Tagadhatatlanok azonban a 
közös mozzanatok: Az avantgarde hatások asszimilálása s egy neo-neoavantgarde megje-
lenése szinte párhuzámosan (különösen a „megkésett területeken" egy igen sokféle-
képpen aposztrofált újrealizmussal) világjelenség. Átalakulások a műfajokban, a regény 
válságának vagy egy új regényforma kialakulásának vélt folyamat szintén általános. A 
művészetek kölcsönhatása: a filmszerű epika, a képzőművészeti ihletésű film, a regény 
lírizálódása (s ezzel nem feltétlenül ellentétes intellektualizálódása), zenei struktúrák 
térhódítása az irodalomban — közismert tények. 

Számos kerülő, tétovázás vagy kényszerű visszaszoríttatás után régi törekvések, a 
„paleo-modern" tendenciák émek be napjaink irodalmában. Máig megoldatlan vagy 
legalábbis jogosan felvethető kérdések bukkannak fel újra és újra. A történetről a 
feldolgozásra helyezendő a hangsúly — Flaubert vagy Forster szellemében. Kapcsolat és 
szakadék van író és műve, mű és befogadó között — ahogyan már H. James meglátta. 
Ez számos formaalkotói és olvasástechnikai gondot vethet fel. A hagyományos szin-
taxis, a grammatikai jól formáitság, a szövegteremtés csakúgy kérdésessé vált már a 
századforduló egynémely irodalmi irányánál, mint a Dadánál vagy majd a Wittgen-
steinre alapozó szövegelméletek művészi elágazásaiban. 
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A kollázsnak a szürrealisták által újra fogalmazott lehetőségei örök művészetelméleti 
és gyakorlati problémát fedtek fel. Máig nem teltek be írók, képzőművészek az idézé-
sek, együttlátások, kölcsönzések variációival. 

A fikció és a valóság szembeállítása is változatlanul foglalkoztatja a ma művészetét. 
A hangos, eleven beszéd megjelenítése összes intonációs, szövegszervezési vagy mecha-
nikus jellegzetességeivel Proust társasági stílusa és Joyce „gépiessége" óta szintén őrzi 
inspiráló erejét. Sok viszontagságot ért meg az életélmény vagy műveltség látszat-dilem-
mája, míg lassan — úgy látszik — révbe érve elismert lesz a kettő összeforrottságának 
jogosultsága; hogy tudniiUik van alkotói típus, amely a kettő között nem feltétlenül 
tesz különbséget. 

Nagyon is természetes (bár nem gyakori), hogy egy-egy kivételesen tehetséges és 
művelt, nyitott és ugyanakkor autonóm művész egyszemélyben képes sokirányú és 
sokgyökerü munkásságával a nemzeti mellett a nemzetközi modem reprezentálására. 
Tandon Dezső ilyen kivételes adottságú művész, aki rendkívül sokoldalú a hagyomány-
értékek összegzésében. Ugyanakkor ama „levegőben lévő" gondolatok, életérzések, 
technikai megoldások megragadója, továbbfejlesztője. Természetes, hogy hatásokról és 
párhuzamos jelenségekről, egybeesésekről egyaránt kell beszélnünk - ha a két vonatko-
zás nehezen választható is szét. Ezek mérlegelésében a komparatív ambíció a célra-
vezető. Nyomon követhető az is Tandorinál, hogy az érlelődő vagy kész ötlet, „felfe-
dezés" utólag találja meg önigazoló, megerősítő ősét. Ilyenkor is helyesebb közös fejlő-
dési tendenciáról beszélni. Különben is igaza van N. Mailernek, hogy „a módszer és 
látásmód elválaszthatatlan". 

A művészetről valló, ars poétikus Tandori-művek között fontos helyet kezdenek 
elfoglalni „krimijei". A Túl jól fest holtan rejtélyes főszereplője (Picta = festett) sokban 
a szerző gondolatainak médiuma. Az alábbi jellemzését ide idézve, mintha Tandoriról 
szólnánk: „Picta mindenben megőrizte a szabadságát. Fütyült a divatra. És megcsinált 
sokmindent abból is, ami a divat.. . ami divat volt vagy let t . . . " Tandori nem akar 
modem lenni; egyetértéssel idézi W. Stevens véleményét: „annyi más fontosabb dolog 
van". Ilyen fontosabb dolgok nála az élmény, a mondandó, az adekvát kifejezés. Hiszi, 
hogy a művészet ma is a sekélyeshez, az ócskához, a közhelyeshez, az ártón emberte-
lenhez képest jelent „ellenvéleményt". Hiszi, hogy a művészet kötelesség és felelősség. 

A variációk, a vázolgatások, a helyesbítések, visszatérések az írásban Tandorinál nem 
valami új technika keresésének eredményei, hanem a megfelelő kifejezéséi. E megfelelő 
kifejezést a szokásos okokon kívül ő azért találja nehezen (és „mindjárt szét is kiabálja, 
ha nem oké"), mert mélyen átélt és bonyolult a világról nyert benyomása. Egy fogal-
milag nem feltétlenül tisztázott, de felsejlő, filozofikus szintű világlátás keresi itt formá-
ját. A sorrend tehát nem a szokásos élet-világnézet-élet-mű: azaz az érzékletes történet, 
melyben világkép is tükröződik, hanem: élet-világnézet-mű. így a világnézet szintjén 
rendezett ismeretek közvetlenebbül válnak művé. Ez a sorrend érdekes módon a tudo-
mányos tükrözésnél gyakori egyrészt, másrészt a mítoszalkotóknál — ahol a világmagya-
rázat, világértelmezés elsődleges cél. Tandori is megteremti talán keskeny horizontúnak 
tűnő, de roppant mélységű személyes mitológiáját, s alkalmasint a „verebezéssel" kap-
csolatosan ötvöz költészetet, valamiféle „vallást" és filozófiát. Módszeréről eszünkbe jut 
az „új eseményesség" mesterének, M. Tourniernek a vallomása: ő a „mítosz révén bizto-
sítja a filozófiából a regénybe történő átmenetet". 
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Tandon művészként lépten-nyomon az esszenciát akaija szépírói eszközökkel (de 
grafikaiakkal is) megragadni. Szinkronban megint csak egy tipikusan huszadik századi 
művészetfelfogással — az esszenciát a részletekben, a kis dolgokban. Néha úgy tűnik, az 
élet a műben csupán színezék. De nem arról van szó erősen esszéisztikus módszere 
ellenére sem, hogy szárazan szcientisztikus volna. A Tandori-téma eleve meglehetősen 
lepárolt fogalmi-intellektuális-érzéki elegy, melyben nagyon is ott van azért az élet-hát-
tér. Hogyan lehet ebből elsőrendűen érzékletes, megfelelően árnyalt jelentésű és olvas-
ható mű? Roppant formai munka árán, amelyben a kifejezés vágya mellett morális 
meggyőződés és szinte pedagógiai ambíció a hajtóerő. Látnivaló tény, hogy a szerző 
folytonosan tüntetgeti a hagyományos befogadói elvárás szerint fehér foltoknak, vagy 
üresnek minősülő helyeket. A hagyományos olvasás nem számol a regény álcázó, plurá-
lis jellegével — az alkotói, rekurzív olvasás igen. A hagyományos olvasás bizonyos akar 
lenni a megértésben. Igényel valamit, amit tökéletesen birtokol a vagy-vagy racionalitás 
szintjén. (Az ilyen birtoklás fényes bizonyítéka a reprodukálás, az elmesélés lehető-
sége. Frank Kermode hívja fel erre a figyelmet.) 

Még ennek a hagyományos befogadói, értelmezői rutinnak is igyekszik megfelelni 
Tandori. Ahogy haladunk előre az életműben, egyre sokasodnak magyarázatai, újra és 
újra erőfeszítéseket tesz jeleinek feloldására. Más kérdés, és el kell ismerni, hogy olvasói 
gondot jelenthet az, hogy ezek a művek összefüggő tömböt vagy ciklus-láncolatot al-
kotnak. A teljesebb megértést az életmű-tömb átfogó ismerete szolgálja fokozottan. Az 
olyan „titkok", hogy mit jelent, honnan a Szpéro, a Nearer Szidi név; miféle vers az, 
amelyben a gép klaviatúrájának jelei sorakoznak - első felbukkanásukkor is sejthetőek 
voltak, de azóta sorra olvashatjuk a vissza-visszatérő magyarázatokat. Művekben, nyilat-
kozatokban folyik ez a már-már aggályos tisztázás. Túlértelmezésről azért nevetséges 
volna beszélni, s az is tény, hogy művészi érték, különleges befogadói csemege születik 
az anyag ilyen kompozíciós megdolgozásából is. Ahogy a lényeg keresi itt megfelelő 
kifejeződését: a hagyományos epikus alapelemek eltűnésén kesergő vagy bosszankodó 
olvasó is valamiféle — értékes! — kárpótlást kap. A merőben új szerkezetű tartalom 
kifejezéséhez (ráadásul az életanyag is szokatlan!) az írónak meg kell találnia azt az újat 
formában, amely még nem teszi lehetetlenné a befogadónak a hagyományhoz való 
tapadását. ' 

Mindezen törekvésekhez szüksége van Tandorinak a bárhol fellelhető, tematikai vagy 
technikai rokontendenciát mutató helyekre. Hiszi az egymást tagadó és egymásba kap-
csolódó művészi formák dialektikus fejlődését - hiszi, hogy „minden volt már", de 
„minden üzen". 

A francia új regény irodalmát nem ajánlatos egy kalap alá venni; igaza lehet Dina 
Dreyfusnak, hogy „annyiféle — ahány mű". Mégis jogos a csoportról közös megállapí-
tásokat téve azt vizsgálni, mennyiben rokoníthatók bizonyos törekvéseik a Tandoriéival. 
Mindenesetre írónk nem bigott a módszerekben, nem hirdet programot. Nála is fel-
merül a tárgyábrázolás kapcsán a .jelenlét vagy jelentés", illetve a „térbeli vagy időbeli 
meghatározás" problematikája. Nevezetessé, emlékezetessé tesz tárgyakat. Személyes 
vonatkozásokkal ruházza fel őket — mint az emléktárgy-gyűjtő — tehát a tárgy jelen-
tése a fontos és a jelentést adó idő — benne az itt és most emberi érzésekkel, gondola-
tokkal. A tárgyak ilyen jelenléte nem kelt „rossz érzést" - inkább kellemes. Ez éppen 
ellentétes Robbe-Grillet gyakorlatával és hirdetett nézeteivel: „a világ . . . egyszerűen: 
van", „a tárgy se többet, se kevesebbet ne mondjon, mint a valóságban tenné". 



Tandon részint jelentőségteljessé teszi a tárgyakat (ez az eldologiasodás elleni törek-
véséből is adódik), másrészt igyekszik minél több inadekvátnak érzett jelentéstől meg-
fosztani őket, hogy az igazi, a célnak megfelelő értelem megvalósuljon. (Az új regény 
ilyen igyekezetét a „jelentés megtisztításának" nevezi D. Dreyfus — nagyon emlékez-
tetve a híres Tandori-verskötet címre.) A bármiféle rejtett jelentéssel való felruházás 
ellen Robbe-Grillet is protestál. Tandon is gyakran tiltakozik: „nem jelkép!". A jelképi 
értelmezéstől való félelem indokolt lehet, ugyanis a jelképesség megragadása, megfejtése 
adott esetben a legszimplább, leggépiesebb megoldásra vezethet (maga a közhely) — s 
ekkor veszne el nemcsak az igazi jelentésudvar, de a dolog is. Tandori meghaladja az új 
regény naturalisztikus dolog-koncepcióját, egyszersmind a romantika óta kedvelt pszi-
chologizáló gyakorlatot is. 

Nála a tárgy, a dolog, a külvilág úgy fontos emberi vonatkozásaiban, hogy megőrzi 
objektív magánvalóságát is. A lényeg úgy látszik az, hogy itt rögtön a dologhoz való 
viszonyról van szó. E. Lop szemléletes különbségtétele szerint a realistáknál a dolog az 
emberről vall, a romantikusoknál a dolog mint az ember hangulata jelenik meg. Robbe-
Grilletnél a dolog önmagában áll — és ez lenne az „objektáló eljárás". Ha ezzel a 
szellemes megkülönböztetéssel most egyetértünk — azt kell látnunk, hogy Tandori 
mind a realista, mind a romantikus koncepciót elutasítja, mint a dolog jelképként való 
megjelenését. Az objektáló felfogás különösen idegen tőle. 

Nála az irodalmi nyersanyagban, az életben már jelentésteljesek a tárgyak, ily módon 
az életanyag vizsgálatára is kiterjesztendő a figyelem. Butor jegyzi meg, hogy „a meg-
szokásból mesélést szembesíteni kell azzal, amit látunk, hallunk". Tandori gyakorlata is 
hasonló meggyőződést tükröz: A közhelyet, a tudni véltet, a mutatóst kell bombázni, 
kikezdeni, megforgatni — hogy a valóság mutassa meg magát. Ha nem ragadható meg 
formailag, legalább érzékeltetve legyen. Legalább egy sor tévedést kizárni — vagy fel-
vetni a tévedés esélyét. Ezért a koncentrikus (vagy szimultán) szerkezet, és részben ez 
oka (az egyébként Bútornál is kedvelt) párhuzamok, megfordítások, ismétlések, idézé-
sek alkalmazásának. A dolog-koncepció mássága ellenére Tandori technikáját is jelle-
mezhetjük E. Lop szavaival: „leírás egymás utáni rétegekben". A koncepcióbeli különb-
ség a dolgoknak viszonyokként való tükrözésében rejlik. 

Tandori nemcsak a viszonyokat ismeri el, nem vádolható relativizmussal, egyszerű 
súlypont-eltolódásról van szó - a dolgoktól, tulajdonságoktól a viszonyok felé. 

A Töredékben bukkan fel, s az Egy talált tárgy .. . óta jellegzetes a gondolati viszo-
nyok csupasz viszonyszókkal, toldalékokkal történő kifejezése. A szubsztanciális jelen-
tésű szókból csak ragok maradnak: dolgok helyett viszonyok jelei. Ez a megoldás 
kétségtelenül olyan fokú elvonatkoztatás, amely a képzőművészeti absztrakció rokon-
jelenségeire emlékeztet, komoly olvasói koncentrálást igényel. (Példa: Mindig / nünk 
kell valami / iránt, nehogy / hessünk valami iránt.) 

A viszonyok, dolgok helyett módszerénél problematikusabb a viszonyok más viszo-
nyok helyett jelensége. Ilyen értelemben is vizsgálandó a gondolatkör: a teremtett 
viszonyokról van szó — a „medvékről". 

Az „apróságok", „kis dolgok", a tárgyak iránti érdeklődése, vonzalma — ezek szere-
tete fokozatosan (a művek során figyelhető meg a fokozatosság) kapcsolattá, teremtett 
kölcsönösséggé alakult. A versek, prózai művek lírai alanyát, író-hősét óriási szeretet 
adás-kapás igénye jellemzi. Ugyanakkor rendkívüli félelem ennek kockázatosságától. Az 
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író olyan életmódot vállalt, amelynek deformáló hatását „mennyezet és padló" között 
kell kompenzálni. Minyut, Medvetalpot, a Felügyelőt „viszontszeretik" kis barátai, 
„már ők tartják vissza". Ez a fikció egy novellisztikus vagy lírai, tehát nem mesei 
világban csak a játékmagatartás tudatos elfogadásával magyarázható. Ebben a magatar-
tásban köztudottan dialektikus egységben van az ember magateremtette világa valóság-
ként történő átélése — és e világ mesterségességének, kitaláltságának tudata. A „tuda-
tosan átélt mesterséges megrázkódtatás" viszont minden művészi hatás jellemzéseként 
ismert. A játékmagatartás és a művet alkotó-befogadó magatartásának rokonjellegze-
tességei szervesen, szerencsésen hatnak egymásba Tandorinál. 

A külső valóságtól távolodó és a művészi megformáltság felé irányuló folyamatban a 
„medve-viszony" közbülső helyet foglal el — életérzés-elemek manifesztálódásaként. 

Ez a teremtett, csak felerészt valós, felerészt viszont fantáziált viszony a művészi 
ábrázolásban nem kifogásolható. Ellenkezőleg: esztétikailag rendkívül meggyőző és gyü-
mölcsöző. Problematikussága modell jellegéből fakad. Felvethető, hogy a szerző több-
szörös elvonatkoztatással emberi kapcsolatokat modelláló játékviszonyokat ábrázol — 
igaz, valóságként és nem modellként — s ezekben érzékeltet (magas hatásfokon) érzel-
meket. A sorsolásos rendszerű bajnokságokról szóló írások (az egyre merészebben alkal-
mazott sorsolási jegyzőkönyv-, tabellabetétekkel s egyebekkel) egyrészt a fenti gondo-
latmenethez csatlakozva magyarázhatók. (Legjellegzetesebb ilyen szempontból a Vala-
mivel több.) Ugyanakkor ezek a tornák „az idő mérhetetlen mérésének eszközei" — 
figyelmeztet a szerző. Mindemellett természetesen azt sem szabad szem elől téveszte-
nünk, hogy ez a játék nem játékosság, nem tréfa, s eredetét tekintve életrajzi vonatko-
zás, valóságos élmény. Élmény, érték az olvasók számára is — bár a jelentés megközelí-
tése nem könnyű. 

Kevésbé újszerű forma befogadása is gondot szokott okozni, s az érték-kérdés csak 
részint mérlegelhető e gond alapján. 

A Tandori művek embere Hamlet-féle töprengő és Mercutió-féle mélyen érző clown, 
önfeláldozó barát és különc játszótárs. (Számos Hamlet és Merkutió-utalását is idézhet-
nénk igazolásul.) Az új regény a „misztifikált tragikus tudat ellen fellépve felszámolja 
magát a tudatot" (E. Lop-A. Sauvage: Az új regény. 1961.), ahelyett, hogy hitelesen 
rekonstruálná a mélységet. Tandorinál — utaltunk erre — nincs ilyen programszerű 
fellépés valami (itt: a tudat-misztifikáció) ellen; saját „aktuális dallamát nem másokkal 
vitázva" fejti ki, de távol áll tőle mind ez a tragikus, totális szorongás — mind a tudati 
mélység felszámolása. Szemérmes mélységtudatot tükröztet. A mélységet nem tagadja, 
hanem titkolja, alig engedi látszani, sejteti. 

A Tandori-ember közvetlenül a döntés határán áll — talán jobb így: a döntés szaka-
dékának szélén. De ebben a szituációban még van választási lehetőség. Ezt az életérzést 
jól, sűrítetten tükrözi a hős elutazás előtti állapota. Ez a Bahtyin-féle „küszöb-szitu-
áció" — a téridő átmenet. De ez Tandorinál nem pillanatnyi helyet, holtpontot jelentő 
metszéspont, mint a hagyományos irodalomban, hanem görbe síkok áthatása inkább. 
Nála ezen a szabálytalan metszésvonalon hosszasan, a végtelenig bolyonghat a tekintet, 
és ismételten érintheti a már bejárt utat. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy ez a 
küszöb nem „előeste", amelynek problémája a másnapra így vagy úgy megoldódik. 

Az időkeverő koncepcióval karöltve jelentkező (több ÉN-ге és ÉN tartalmú Ő-re 
osztott) ön-idéző (és itt az „ÖN", a saját persze, szintén többszörös) technika lehetővé 

160 



teszi a küszöb szituáció vizsgálatát kétfelől: Innen és túlról: belülről és a „világ" felől, a 
múlt és a jövő szemszögéből. És más síkon van, más szituációban hangzik el, és más 
súlyú az: „elutazzunk? " mint az őt követő: „utazás/elmaradt" közlés. 

Az elutazás régi irodalmi és filozófiai szituáció-modellje a változó időben és térben 
megváltozott embernek. A döntés-szituáció az utazással, a visszatéréssel — szóval a 
„küszöb + elutazás" egyébként banálisan köznapi helyzetének művészi, gondolati meg-
dolgozása nagy lehetőségeket ad a művészi kifejezés számára. Tandorinak tényleg élet-
problémájává vált, hogy otthagyhatja-e kismadarait, tényleg lemondott európai ösztön-
díjáról, nyaralásairól, s egyéb elutazásairól. Azaz a bonyolultnak tűnő művészi-gondol-
kodói konstrukció eredetét tekintve nagyon is egyszerű, életanyag-alapú, s forma-meg-
határozó. Tandori egyszerűen beszédessé, többértelművé tette azt a bizonyos életanya-
got. Szó van itt az elutazástól való félelemről is. Az idő „kivédhetetlen változásával" 
szemben hőse meg akaija őrizni legalább a tér állandóságát. Az utazó támadó pozíció-
ból akarja kijátszani az időt — a nem-utazó védekezőből. Thomas Mann a Varázshegy 
elején az előző esetről ír: „mint az idő, a tér is feledést szül; de olyan módon teszi ezt, 
hogy az ember személyét kioldja kapcsolataiból, eredeti és szabad állapotába helyezi". 
És Tandorinál az utazás: az elmúlás „titokzatos zaja" is — mint a híres Baudelaire-
versben és mint a Hamlet-nagymonológban. 

Ha mindezen vonatkozásaival is túl individuálisnak, s ezért érdektelennek tűnne 
műveinek állandóan visszatérő elutazás-problematikája, akkor L. Goldmann megjegyzé-
sére emlékezzünk: „Az egyének érzelmi és intellektuális életének történelmi és társa-
dalmi jellegű objektív jelentése van." Tandori világában tehát sem a tárgyak nem válnak 
emberen kívüli autonomitássá, sem a személyiség nem dologiasodik el, azaz sem 
Robbe-Grillet sem Kafka nem kísért - ilyen értelemben legalábbis. 

A francia új regény írói 1960 táján már csoportot alkotnak, díjak tulajdonosai. A 
beat-irodalom és az angol dühös fiatalok indulása ekkorra, az ötvenes évek végére esik. 
Az Úton megjelenési ideje 1957. Az amerikai posztmodern írói (Coover, Brautigan, 
Pinchon) ma negyven-ötven év közöttiek. Az Entrópia 1960-ban jelent meg, a csoport a 
hatvanas évek végétől publikált rendszeresen. A legújabb német nyelvű próza (P. Hand-
ketől számítva) ugyanettől az időtől jelentkezik. Ezek az irányok egymásra is hatva sok 
mindent kifejeztek koruk valóságából. Témánk szempontjából lényeges, hogy Tandori 
indulásakor a modern próza eme jelenségei gyakorlatilag kialakultan álltak az érdeklődő 
olvasó előtt, és a művekben fellelhető bizonyítékokon kívül életrajzi adatok is bizonyít-
ják Tandori érintkezését ezzel a fajta modern irodalommal. 

Tudjuk, a beat-csoport sem egységes. Nem is lehet tőlük ilyenformán egységes esz-
merendszert átvenni — arról lehet szó, hogy néhány beat-vélemény, egyes írók bizonyos 
megoldásai hathattak Tandorira. Tandori egyetemista a magyarországi beat elterjedése-
kor, egyik fordítója az Üvöltés című kötetnek. S. Krim esszéjét magyarította, melyben 
a szerző nemzedékének egyik fontosnak tartott kérdését veti fel — az abnormalitás 
sajátos újraértelmezésén fáradozik. S. Krim „az alkotó emberi elme diadalmas megjele-
nését" létfontosságúnak mondja, a nyárspolgári szempontból deviáns viselkedést minden 
igazi nagy szellemnél fellelhető jellegzetességnek. Az „élet mindennapi felszínét a gon-
dolatok mélyeitől fényévnyi távolságok választják el" - írja, s ebből nyilván követke-
zik, hogy e gondolatok létrehozóit is távolság választja el a mindennapok emberétől. E 
felfogás sem új, a romantika óta hat. Korunkban módosult értelmezésben újra és újra 
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felbukkan. Hatása, továbbgondolása a Tandori-művekben is érzékelhető. Ide kapcso-
lódik Krímnek az a felvetése is, mely szerint a „gazdag belső világ" kifejezésvágya nem 
kapja meg a külvilágtól a szükséges és legalizált új formákra az „engedélyt". „Hiányzik 
az összekötő és kiegyenlítő csatorna." Ez az aggály alkotáslélektani és olvasásszocioló-
giai szempontból egyaránt megfontolandó a Tandori-művek kapcsán is! 

Bár Tandorit nehéz lenne harsány lázadónak tekinteni és a beat-mozgalom prófétái-
nak primérsége, ösztönössége, kaotikus eszmerendszere is távol áll tőle, — teljes egészé-
ben mégsem vonta ki magát a mozgalom befolyása alól. A közvetlen élmény rögzíté-
sének ambíciója, bizonyos műfajok kedvelése (napló, elmélkedés, krónika) Tandorinál 
szembeszökően jellemző. A Ferlinghetti által megfogalmazott „érzelmi intenzitás", vagy 
az egész csoportra jellemző közhely-ellenesség, a szöveg grafikus hangsúlyozása — a 
Tandori-művekből is ismerős. A Zen-gondolat és a haiku-forma is szép karriert fut be 
nála, akárcsak a beat íróinak műhelyeiben. A kamaszos indulatok, az érzelmesség, a 
fokozott individualizmus a Tandori témákban nyomokban jelen vannak, de a stiláris 
kócosság, a formátlanság a legtávolabb áll már a kezdő Tandoritól is. Keruac „spontán 
prózája", a „féltransz", „a tudat alól" kihozott gondolat vonzza talán Tandorit, de 
roppant módon fegyelmezi, elnyomja ezt a vonzalmat. Többet akar „megfelelő sze-
mélyes lelkiállapotnál", azt hogy a világon minden ,jól legyen meg". Ez nem azonos a 
beat írók szélsőséges individualizmusával. Igaz, ő is hangsúlyozottan személyre szabott 
érdekeiből indul ki, de ezt mindannyiunk élményeként képes megjeleníteni. Keruac 
olyan tanácsai, mint a „tilos javítani", „választékosság helyett szabad teijeszkedés", 
„asszociációk!" — felületesen nézve, Tandorinál is meghallgatásra találnak. A lényeges 
különbség az, hogy ő az olyan technikai fogásokat, mint például a géphibás írásmódot, 
tudatosabban alkalmazza, sokszorosan ellenőrzi véletlenjeit, megfontolja előzetesen az 
esetlegesnek látszó végeredményt. Amit Ch. Olson reklámoz (nem elsőként) — az írógép 
szerepének fontosságát, hogy a gép lehetővé teszi a lélegzet, szünet, szimultán jelek 
jelölését stb. — Tandorinál is jelen van. 

Talán bizonyos morális indíttatású ambíciók a leginkább közösek a két irodalomban. 
Ahogy az írói becsület feltételét az őszinteségben és mesterkéletlenségben látja Keruac 
is és Tandori is, ahogy Tandorira is, vagy inkább a Tandori hősökre is érvényesek az 
Úton narrátorának szavai: „Az igazi emberek azok, akik őrültek, akik bolondulnak az 
életért. . . akik sohasem ásítanak és sohasem mondanak közhelyeket, hanem égnek, 
égnek". 

A főként Suzuki professzor interpretációiból megtanult Zen-mentalitás hatott a 
modern európai és amerikai kultúra egyes területeire, a művészeti gondolkodásra és 
bizonyos formaalkotási törekvésekre is. Közismert ez a hatás például Salinger szubjektív 
mitológiájára, a beat íróira, a hippi-mozgalomra. „A Zen minden fogalminak a feloldá-
sát, minden fogalomhéj felfejtését, felnyitását jelenti: csak a bekötött szemű íjász képes 
a nyilat a magba repíteni . . ." — íija R. Kassner egy művészeti tárgyú vallomásában. A 
Zen célja, a sátori elérése, „misztikus élmény, mely . . . robbanásszerűen támad . . . a 
diszkurzív értelem számára megközelíthetetlen . . . tartalmilag megmagyarázhatatlan . . . 
mégis autentikus — élmény, melynek révén szerzett ismeretek abszolút érvénnyel bír-
nak" (Semlyén: Modern mítoszok). „A Zen a magasabb fajtájú megértés előfeltételének 
a beszéddel együttjáró igazságszennyezés és értelemcsonkítás elvetését tekinti" (uo.). 
Miklós Pál szerint: „a Zen legerősebb oldala éppen művészisége . . . a természet és 
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természetesség áhítatos tisztelete . . . " A meditáció tárgya, a sátori eléréséhez vezető út 
„tankölteménye", Zen-probléma: a koan. Az egyik leghíresebb — a „hogyan szól egy 
tenyér, ha csattan" - Salinger mottójaként is ismert. 

Aki valamelyest is ismeri Tandori munkásságát, készséggel elismeri legalább azt, hogy 
a szerző valamilyen formában találkozott a Zen-vonatkozásokkal. Továbblépve: meg-
győződésem, hogy Tandori alkotóművészetében kimutatható a Zen irodalmi hatása. 
Tehát nem mint metafizika, hanem mint valóságérzékelő és kifejező módszer. Gondol-
junk félig-komoly hivatkozásaira; hogy narrátora a magnót Dr. Suzukinak hívja, hogy 
önéletrajzi jellegű emlékeiben fölidézi a koan-szerző játékokat, és — hogy már első 
verseskötetében a koant műfajmegjelölésként használja. Az sem véletlen, hogy a Japán 
haiku versnaptár szép fordítását is neki köszönhetjük. A „vaskemény" haiku-vers is, a 
koan is tökéletes koncentráció, fegyelmezettség és ihlet eredménye. Ezek a feltételek 
Tandorinál megszokottak, adottak. Az ő írói meggyőződése, hogy az irodalomban első-
rendűen fontos a sugallat, a megéreztetés. A dolgok ki nem mondásával, de körüljárá-
sával, lényegük megvilágítása. Ez szinkronban van a Zen-koncepcióval. 

A beszéddel együttjáró „igazságszennyezés" is aggasztja Tandorit, ő persze a hallga-
tás vagy a koan-intuíció útját csak kitérésekként jáija, újabban főleg vers-képződménye-
iben, sajátos képverseiben, s maximálisan, a gesztusig redukált lexikájú vers-villanásai-
ban. Epikus műveiben inkább a téma zenei feldolgozásával, variációkban igyekszik 
„megtisztítani" mondandóját. A szóban kételkedni - a modern irodalomban szinte 
közhelyszerűen visszatérő eszme. Zen-gondolat is — mint láttuk. Tandori szintetizáló és 
mindent egybeolvasztva-meghaladó, s dogmát nem tűrő művészegyéniségére jellemző, 
hogy az elhallgatásig tömörítő versírási gyakorlat éppúgy vonzza, mint máskor a verbáli-
san zsúfolt epikus szerkezet. 

Az irodalmi változásoknak is megvannak a maguk lármásabb és csöndesebb szaka-
szai. Az amerikai posztmodernek a beathez képest nosztalgikus jó fiúk. Valóban fogal-
mazhatunk a csoport általános jellemzésekor így: érzelmes- ál-fenegyerekek. A beat írói 
szenvedélyesebbek, a francia új regény írói kevésbé érzelmesek. Ám ahogyan a képző-
művészeti pop-arttal, úgy a francia új regény egyes sajátosságaival is rokonszenvez a 
csoport. A pop-art fogyasztási hulladékokból készít műtárgyat, összekapcsol különböző 
minőségeket, Aragon kollázs-elméletét módosítva. Ahogyan T. Wesselmann fogalmaz: 
„két különböző fajtájú valóság jól hat egymásra". A posztmodernek nyelvi anyagának 
is forrásai a tömegcivilizációs termékek. Természete szerint az irodalom a kommuniká-
ciós hulladékokkal tud valamit kezdeni, s nem a tárgyakkal. Ez a fajta kommunikációs 
hulladék-kollázs Tandorinak is egyik fogása. 

Olyan, a hetvenes években elteijedt irodalmi törekvések mint a komputer-költészet, 
a permutáció keresésére épülő szövegformázás — párhuzamosan jelentkezik az amerikai 
posztmodern íróinál és Tandorinál. Bart István is rámutat, hogy a posztmodernek az író 
és világ viszonyával foglalkozva abban hisznek, hogy az irodalom immár csakis önmagára 
vonatkozik, a művészet „része és nem képe" a valóságnak. (Mi erre azt mondanánk, 
hogy természetesen ez is az is — viszonylagosan autonóm a műalkotás.) Tandorinál is 
kulcskérdés az író (és az irodalom) viszonya a valósághoz. De ez nála nem lételméleti 
vagy esztétikai kérdés, inkább praktikus. 

Tulajdonképpen formai-technikai hasonlóságokat látunk elsősorban. Nem szabad 
azonban feledni, hogy e technikai jellegzetességek párhuzamos jelenségek a francia új 
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regényben, a Gruppó 63 műveiben stb. Helyesebb az előzményekből következő, a kor 
determinálta természetes formai fejlődéseknek látni ezeket. A Tandori művet inkább az 
jellemzi, hogy éppúgy megfigyelhetők benne a korszak újított vándormotívumai, mint a 
legjelentősebbnek tartott külföldi prózákban. Konkrétan: R. Sukenick is vallja (ahogyan 
a franciáknál Robbe-Grillet), hogy „Isten . . . meghalt, és mostmár senki sem ismeri a 
cselekményt". Nem újság az elbeszélés kérdésessé tétele. Például Forster már így fogal-
mazott: „Minél tovább figyeljük a történetet. . . minél jobban megfosztjuk finomabb 
hajtásaitól, annál kevesebb csodálatra méltót találunk rajta." Mára már az ábrázolás 
lehetőségeit is megkérdőjelező antireprezentatív regény hódít tért. Tandori nem üldözi 
programszerűen a cselekményt; vallomásos müformáiban az ábrázolás természetszerűleg 
szorul háttérbe. Szembeötlően, elvi megjegyzésekben is megfogalmazva — a kifejezés 
gondját állítja középpontba. 

Nem a kifejezés lehetőségének tagadása a kiinduláspontja, hanem a pontos, hiteles 
kifejezés szükségessége. Beckett, aki oly nagy hatással volt rá, más alapról hasonló 
végkövetkeztetésre jut: „Többre becsülöm annak kifejezését, hogy nincs mit kife-
jezni . . . nem létezik a kifejezés vágya, csak a kifejezés kötelessége." 

Tandori persze kételkedik az eredményben, kérdésesnek tartja hogy eltalálta-e, megvaló-
sította-e a legmegfelelőbb variációt. Sukenick technikai eredményeire figyelve egyéb-
ként mintha Tandori némelyik írását olvasnánk. Szakszöveget idéz, él a változatos 
tipográfia, a szövegtípusok elegyítésének eszközével (Madarak). Szinkron-megjelenítést 
kísérel meg a kéthasábos szedéssel a Socirasban. Esszét, hivatkozást, vallomást váltogat 
egy művön belül. 

Az abszurd cselekményü, zsúfolt szerkezetű neopikareszk is a kor „divatos" műfaja. 
Az új regényes Pinget Kalóz Grálja éppúgy idetartozik, mint az amerikai Brautigan 
Pisztrángfogás Amerikában című könyve. Tandori utazásaival, emlékeivel, magának az 
utazásnak a lehetőségével foglalkozva valósít meg egy sajátos pikareszk-fikciót, a „fej-
ben futás" csavargóregényét. Ez a pikareszk-típus egyszerre felel meg a hagyományo-
zott követelményeknek és az önéletíró ambícióinak: az események egy magasabb esz-
mei szinten függenek össze, a kompozíció kohézióját a legáltalánosabb értelemben vett 
hős (jellemvonások, eszmerendszer hordozója) adja. 

A valóság nem ábrázolható többé a fikció eszközeivel — vallják az Entrópia-csoport 
írói is, tehát önmaga fikciója kell legyen — következetes megvalósulásában a J. Barth-
féle „önmagát író elbeszélés". Tandori is a „műve születésének tényközlője akar ma-
radni" (Helyből, távol). A fikcionalitás ha nem is főtémává, de egy téma-síkká lép elő 
az ő elbeszéléseiben is. 

A szokásos interpunkció és írásjelezés elhagyása vagy végletes túlfokozása a hagyo-
mányos szövegfelfogás válságának a tünete is lehet. De talán egyszerűen újabb lehetősé-
geket akarnak kihasználni a szerzők a jel szintjén. Tandorinál inkább az utóbbiról van 
szó. Például az idézőjelek szélsőséges szaporítása (a Sár és vér és játékban) több funk-
ciót tölt be: grafikait (mintha madarak jártak volna a papíron), szupraszegmentálisat 
(érzékeltetve egy újabb intonációs jelenséget, az idézőhangsúlyt), partiturálisat, szöveg-
dinamikait, figyelemfölhívót stb. 

Köznapi mércével a Tandori regények elbeszélő hőse maga a különc. A felügyelőre, 
D'Arrayra, Tradonira illik Sukenick mondása: „a különcség olyan szabadság, amelyet 
traumatizált a konformitás". Ha most visszaemlékszünk S. Krim fentebb idézett gondo-
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latmenetére az abnormitásról — szembeszökő, hogy mennyire közös az a törekvés a 
legújabb irodalomban, hogy rehabilitálják az átlagostól eltérő személyiség művészeti 
illetékességét. 

Hasonlóságot, különbséget felfedezve Tandori és az Entrópia-csoport írói között, nem 
feledhetjük, hogy Tandorit mindenekelőtt egy nagyon is tartalmi mozzanat ragadta meg 
az Entrópia című elbeszélés olvasásakor (maga említi ezt) — egy madár haldoklása. 
Ebben a tartalomcentrikus formalátásban és formakeresésben van az ő izmusokon, irá-
nyokon túli egyénisége. Mindenkor valami nagyon is konkrét és fontos dolgot akar 
nekünk elmondani, s nem egyszerűen csak „kibeszélni". 

E vázlatos kitekintésben nem halogatható annak felvetése, vajon kiket tekinthetünk 
a prózaíró Tandori modern magyar rokonainak. Itt az időben kissé vissza kell men-
nünk. A Nyugat és az Újhold műfordító-szerzőinek vonulata feltétlenül vizsgálandó 
(Kosztolányiról, Jékelyről, Ottlikról, Nemes Nagyról szépen ír is Tandori tanulmánya-
iban). Kevésbé esik szó azonban nála is és a róla szóló kritikákban is a magyar irodalmi 
és képzőművészeti avantgarde és neo-avantgarde rokon tendenciáiról. Igen fontos e 
szempontból a magyar szürrealizmus vonulata, s a belőle saijadó törekvések láncolata. 
Gondoljunk például a műfaji és művészeti ágakat összemosó, a határokat tágító törek-
vésekre, Tamkó Sirató Károly Dimenzionista kiáltványában megfogalmazott óhajra. 
Mennyire a hatvanas évek szórványos magyar törekvéseiig s határozottan Tandoriig 
hallatszik a felszólítás: „a művészetek egymásbahatolásával + 1 dimenziót!", „az iro-
dalom lépjen ki a vonalból, hatoljon be a síkba!". Veszelszky, Korniss, Vaszkó piktú-
rája egy részről - másrészről Határ Győző, Hamvas Béla és Szentkuthy gondolatai is 
fontos vonatkozási pontok. 

A Prae közvetlen vagy áttételes, fel-felbukkanó hatása kellően fel nem mért, de 
számontartott legújabb prózairodalmunkban. Tandori (vitázva és ellenpontozással is 
élve) a Prae bizonyos kormegelőző, európai rangú vívmányainak első eredményes to-
vábbfejlesztője - a regénykompozícióban. Nézzük Szentkuthy néhány ars poeticus 
megnyilvánulását (részben Bori Imre közlései nyomán), mennyire kísértetiesen illenek 
Tandori bizonyos törekvéseire: „Kompozíció helyett pánreláció". Vagy: „Ha egyszer 
minden tévúton végigjárunk — tökéletes vonalrendszert kapunk." „ . . . N e m egy hal-
mazt kötünk át egy spárgával, hanem a halmaz minden egyes elemét minden másik 
eleméhez külön-külön hozzákapcsoljuk". Tandori kompozíciós gyakorlatában is a viszo-
nyítások ilyenfajta gazdagságát, az ábrázolás sokvonalas képét látjuk - s a sokszoros 
kötéseket, kapcsolásokat (pánrelációt) a mű elemei között. Az összes permutáció esz-
méjét a mérkőzésleírásokban is. Megkérdezhetnénk Szentkuthyval — és ez csaknem 
kísérteties — „Mi az érdemes realitás: a dolgok vagy a kapcsolataik? " (Az egyetlen 
metafora felé.) Hogy Tandori is a viszonyokat láttató művészek közé tartozik — erről 
már fentebb esett szó. 

A Tandori-műveket gyakran jellemzik hol érzelmesnek, hol intellektuálisnak. íme a 
javaslat a dilemma feloldására, idézve Szentkuthy szürrealisztikus képvilágú, de dialek-
tikus magyarázatát: „Az érzelmet intellektusmentes tisztaságában ábrázolni intellektuáli-
sabb feladat, mint az érzelmet.. . racionális képzetek széthúzó zsinegeihez kötni". 

A különös kompozíció, az intellektualitás, a tér-idő viszonyok minden korábbinál 
izgalmasabb kezelése olyan jelenségek, amelyekkel a Tandori-mű vizsgálatakor feltét-
lenül találkozunk. Koncentrikus szerkesztéssel, a múlt, jelen, jövő eseményeinek, az 
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elképzelt lehetőségeknek és a megtörténtnek ide-oda történő váltásaival mintha megállí-
taná, valamiféleképp átalakítaná az epikai időt. A folyamatot tárgyszerűségében ragadja 
meg. Megint mintha Szentkuthy tanácsát követné, aki a kísérleti epika egy lehetőségé-
ről így ír: „Igyekszik azt az abszurdumot megvalósítani, hogy a különböző személyeket 
teljes időmentességgel, mint tiszta tér-elemeket helyezze el . . ." „ . . . Az egyes epikai 
részletek ide-oda úszkálnának az idő bénító vályúja helyett a tér szabad vizében . . . 
állandóan változtatják egymáshoz való viszonyukat. . . " A Miért élnél örökké? -tői a 
Sár és vér és játék-ig a Tandori-epika folyamatosan arra tör, hogy az idő „bénító vályú-
jából" kiszakadhasson! 

Mivé lesz a másik epikus alapelem, a hős a Tandori-regényekben? (Neurotikus pont 
ez a legmodernebb epika történetében, a francia új regénytől az amerikai posztmoder-
nig vagy a hiperrealista törekvésekig nem egy írónál.) Egyfajta megközelítés szerint a 
hős nézőpontok rendszerévé válik, önreflexív szemlélővé, önmagát építő szöveggé. 
Tandorinál is ilyesmi történik. A Prae, elméleti bevezetőjében, így előlegez napjainkra 
beérő tendenciákat: „A regényhős... részben túl ontologikus rétegbe, részben túl 
fiktív rétegbe szívódik fel". Esetleg „átalakul a róla szóló regény stílusává". (A megálla-
pítást Szentkuthy—Touque teszi — apró érdekesség, hogy itt a narrátor neve úgy játszik 
rá a szerzői névre, mint a „Tandorira" a „Nat Roid", a „D'Array" és a többi.) 

A Prae, szerzője szerint, „a készülődés regénye", melyben kizárólag saját élményeket 
dolgoz fel. önelőállítás-regény, elmélet és példa egymást igazoló szövete. Nem is szövet 
mindenkor: a művészetfilozófiai tanulmány vagy irodalomelmélet és a regény több 
helyen külön tömbökre tagolódva jelenik meg, nem egyneművé formált anyagban. E 
jellegzetességből is sok van a Tandori művekben. Egész eddigi epikája (tartalmilag is) 
valamiféle készülődés, prae-állapot. (Persze ezzel megint az egész 1950 utáni modern 
irodalom egyik fő jellegzetességét érintjük. S ezzel egyszerre tisztelgünk Szentkuthy 
előrelátása és Tandori korérzékenysége előtt.) A variációvágy, a véletlenek, a szójátékok 
szerepeltetése Tandorinál is ugyancsak több játéknál. A Prae (és Szentkuthy prózája 
általában) számos egyéb különbsége mellett - sokkal indulatosabb, célratörőbb is, mint 
a Tandorié. Tandori viszonya élményszerű tudásanyagához is más, sőt a kezdetektől 
törekszik, hogy műveltség-élmény helyett művészi élményt építsen be szövegeibe. Fon-
tos különbségnek látszik kettejük intellektualitása között, hogy Szentkuthy inkább 
éraéki-intellektuális, Tandori inkább érzelmi-intellektuális író. 

Fontos közös törekvésnek látszik még az előadásmódbeli. Az előadásmódok árnyalt 
és sokoldalú vizsgálata (amely magába olvasztaná a már nem elégséges nézőpont-vizs-
gáló, narrativikai és kompozíciós elemzéseket) - számomra igen célszerűnek tűnik nap-
jaink legmerészebb prózakísérleteinek vizsgálatakor. Visszatérve a Prae és a Tandori-mű 
hasonlóságára, mindkettő naplót, tanulmányt, feljegyzést elegyít, idézéseket és önidézé-
seket tartalmaz. Az író és hős közé épített változékony hovatartozású narrátor előadása 
mindkét műben erőteljesen szolgálja a gondolat és a szövegszint dinamizáltságát — 
eredendően meghatározva ezzel a poétikai alapjellegzetességet. 

Jelen keretek között főként a külföldi neoavantgarde legkiemelkedőbb csoportosulásai-
nak bizonyos jellegzetességeivel vethettem össze a Tandori-epikát. A Prae mint kikerülhe-
tetlen kivétel szerepelt. Tisztában vagyok azzal, hogy ez az összevetés nemcsak vázlatos, 
de hiányos is. Ha csak a Tandori epikával valahogyan párhuzamosságnak (vagy előz-
ménynek) látszó művészi-gondolati jelenségek teljesebb számbavételét végezzük el — a 
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huszadik századi törekvések átfogó vizsgálatát kell célul tűznünk. De nemcsak a husza-
dik század és nem csupán a legnagyobb külföldi alkotók üzeneteit kell ide hallanunk. 
Tandori Dezső mint szépirodalmi és művészetfilozófiai írások érzékeny fordítója, mint 
rendkívüli módon tájékozott esszéíró roppant kiterjedésű és sokféle anyagból párolja le 
azt, amire alkotói egyéniségének így vagy úgy szüksége van. 

Persze minden vélt vagy valódi hatás valamelyest idézőjelben értendő — és egy messze-
menően szuverén, félreismerhetetlenül egyéni mű értékelemeként mérlegelendő. 

* 

(A pontos hivatkozásokat az olvashatóság érdekében néhol melló'ztük, a teljes irodalom a Kortársaink 
sorozatban a szerző' által irt Tandori-monográfiában olvasható. Szerk.) 

167 



RADNÓTI SÁNDOR 

A FURMÁNYOS SZÉPÍRÖ 
(Esterházy Péterről) 

Esterházy Péter néhány éve „bevezetéseket" ír a szépirodalomba. Mivel e munka 
nincs még véghezvíve, nem is lehet megvonni kritikai mérlegét.* Ám a bevezetések egyes 
darabjai önálló művek. Sőt, talán ez a legföltűnőbb bennük, hogy mindegyik mennyire 
más. Az írásokat átszövő önidézetek, az egyikből a másikba átcsúszó idézetek s a 
mindenütt alkalmazott montázstechnika éppenséggel kiemeli a különbségeket. Kezelé-
sük hasonló, de használatuk más: a szónak pedig — ahogy a Függőben és az Ágnesben 
is föltűnő Wittgenstein-diktum mondja — nincs jelentése, csak szóhasználat van. Ez még 
ennek az idézetnek a szavaira is áll Esterházy írásművészetében: belesimulva a Függő 
végtelenített mondatába valamifajta boldogságállapot egyik jellemzője lesz, az Ágnesben 
viszont, ahol kivételesen idézőjel ugrasztja ki és szerzője is megemlíttetik, az író kacér 
nyelvfilozófiájának részévé válik. 

A Függőt nevelődési regénynek nevezhetjük, az Ágnest társadalmi regénynek, a 
Daisyt pedig (ahogy fülszövegében találóan áll) szatíijátéknak. Ezek a szavak nem arra 
szolgálnak ezúttal, hogy a művek valamifajta műtípus általánossága alá rendelve meg-
határoztassanak, hanem azokra az egymást részben metsző, de azért elkülöníthető tradí-
ciókra céloznak, melyet az író használatba vesz. E használatbavétel módja az idézet, de 
az idézett műfaj és az idézés mint forma is csak gyűjtőnév és nem reális dolog a maga 
általánosságában. Az idézés ugyanis idézőjelbe tesz, gyengíti az idézett létét. Ahogyan a 
szavak, mondatok, szövegrészek, egész művek (versek illetve rövid próza), műkompozí-
ciók idézése megszünteti az eredeti kontextust (szóhasználatot) és új kontextust teremt, 
új jelentést tulajdonít, melyben az idézetek mintegy a jelentés előre megformált eszkö-
zeivé válnak, s az idézetbe tétel gyöngítő ereje olyannyira megnövekedik, hogy maga az 
idézőjel teljes joggal el is maradhat, úgy a mindezekből összeálló nagyobb idézet, egy-
egy műfaj parodisztikus megidézése, az Esterházy-mű mint idézet is gyöngíti a létét 
azoknak, amiket idéz: létező dolgok helyett puszta szavakká, fiatus vocis-szá, szó-fuva-
lommá, sémákká változtatja. 

Az idézés gyöngíti az idézett létét (gondoljunk csak a Mona Lisára, kultúránk leg-
többet idézett műtárgyára), s magában az idézésben is van valami gyöngeség, értelem-
szerűen szekundér dolog. Jelentékeny bölcselők sokszor még ma is fölötte takarékosak 
a lábjegyzetekkel-idézetekkel, a művészetekben pedig — ha most eltekintünk az ünnepé-
lyes, tiszteletadó, hommage-szerű idézéstől, mely ha sikerül (ritkán), akkor mintegy új 
foglalatban mutat fel egy drágakövet, s műalkotássá változtatja egy mű befogadását — a 
persze elkerülhetetlen idézés újra és újra fölveti a plágium és a hamisítás, az áthallás és 

*A tanulmány megírása óta megjelent Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba című, 723 olda-
las munkája. (Magvető, 1986). Szerk. 
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az epigonság nem is annyira erkölcsi, mint inkább művészetbölcseleti dilemmáját. Mind-
ez a modern művészet nominalizmusával, a közös formafogalmak puszta szavakká, gyűj-
tőnevekké válásával függ össze, hiszen létező közös stílusból, köznyelvből, előformált 
közös történetekből, mítoszból, szentírásból meríteni: ez nem idézés. Az individualizá-
lódott egyedi műalkotásokból „meríteni" viszont annak szubsztancialitását sérti, s az 
idéző, miközben amazt sémává változtatja, maga sémákra építkezik. Ilyen idézési sema-
tika, szerializált átvétel a tömegkultúra létmódja is. 

Az utolsó megjegyzés arra utal, hogy az idézés életünk általános ténye s ezért a 
művészetnek is legitim témája és problémája. Nemcsak a modern tudomány sokadik 
hatványra emelt alexandriai könyvtárára gondolok, hanem a modern életvitelre is. „Má-
solja ám el életét a gyönge" — harsogta Ady a századelőn. Ma már klasszikus szocioló-
giai fogalom is van a rendkívül elteijedt idéző-másoló életformára: David Riesman kívül-
ről irányított társadalmi karakternek nevezte. 

A kultúra idézése, idézhetősége: aki visszaemlékszik a Termelési regény ironikus 
visszatérő merítés-motívumára s egész szerkezetére, az jól tudja, hogy Esterházy Péter-
nek régóta ez a központi művészi problémája. Ottlik regényének egyetlen papírlapra 
való lemásolásával, azaz teljes, de ugyanakkor olvashatatlanná gyöngített idézésével 
ennek a problémának mutatta be egy jelentékeny művészi (képzőművészi) gesztusban a 
végső határát. Az idézés akadályait, melyeket röviden vázoltam, az akadályok különféle 
invenciózus halmozásával kívánja legyőzni. Az idézés mint forma önellentmondása a 
bevezetés a szépirodalomba eddigi darabjainak rendkívüli nominalizmusában oldódik 
fel, az idézetek olyan mérvű torlasztásában és gyöngítésében, hogy azok már sajátla-
gossá és egyedivé hasonulnak. Ez a csel magyarázza azt a paradoxont, hogy a hasonló 
eszközökkel s nemritkán tárgyilag is azonos idézetekkel készülő művek olyannyira 
különbözőek. De a gyöngeség, mely az idézés sajátja, teljességgel így sem küzdhető le. 
Ezért az egyes írások sikere azon múlik, hogy magát e gyöngeséget mennyire sikerül 
beépíteni a műbe, azaz mennyire sikerül eredendő funkciót adni neki. 

Balassa Péter írt a Függőtől szóló bírálatában (Méz és Melancholia, avagy: az idézet 
esztétikája és etikája, Jelenkor 1981/12.) a mű azon sajátosságáról, melyet én a gyönge-
ség beépítésének neveznék. A regény alakjainak, történetének, hangulatának elkendő-
zöttségét, „elfüggönyözöttségét", fátyolosságát hozta összefüggésbe az idéző-másoló 
formával. Erősebb, de még mindig ideillő szóval, az elmosódottság nem idegen a témá-
tól, az ifjúság életforma-szerepeket (idézeteket) próbáló és másoló nevelődésétől, a 
szüzesség képletes és valóságos elvesztését megelőző korszaktól. Távolabbról a hitelesség 
hiánya, hamisság és hazugság jellemzi a világot, melyben a nevelődés (a hitelessé válás 
vagy nem válás) bekövetkezik: az igazmondás büntethető vagy/és nevetséges voltáról 
szép beszéd hangzik el a regényben. Ez a szociális dimenzió azonban valóban csak 
távolról sejlik fel - joggal - a regény belteijes, intenzív kamasz-világában: ahhoz képest 
ez - mint el is hangzik - „külteijes". Másfelől, bár ugyancsak a belteijesség okából, 
távoli, fátyolos maga a történet is: a regény fikciója szerint az elbeszélő közös, lezárult, 
minden részében ismert kamasz-történetre emlékezik vissza, melyet épp ezért nem 
beszél el, hanem egy-egy jelenetét eleveníti fel, céloz rá. Az idézés ilyen módon az 
anyaggal harmonizál, mimetikus funkciója van. 

* 
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A Függőben távoltartott két elem, a történet és annak szociális dimenziója: ez az 
Ágnes című regény két alapeleme. De — mintegy megosztva. A cselekmény, a történet 
szerelem és halál fundamentumára épül, de ahol történik és ahogy történik, azt a 
regény betét-része dimenzionálja, amely viszont nem történet. E betétnek, a „lektori-
jelentésíró" hivatali olvasmányának tárgya egy kelet-európai, „keletfrancia" 'tartózko-
dása Nyugat-Európában, reflexiói és a róla szóló reflexiók. A különbség a megosztott 
Európa két régiója között és ennek abszurditása - ez sugárzik szét a megosztott re-
gényben a betétből a történetre, állandóan lebegtetve és ki-befordítva a történet helyét 
Nyugat és Kelet között. Hiszen a cselekmény értelmiségi internacionalitása s a betét 
hangsúlyozottan játékos-kétségbeesett topográfiai tréfái ide-oda keverik a történet helyi 
színezetét Budapest és — mondjuk — Nyugat-Berlin, vagy — mondjuk — Nyugat-Buda-
pest és Kelet-Nyugatberlin között. A különbség relativizálása természetesen az egységes 
európai szellem és hagyomány deklarálásának oly jellegzetes (közép)-kelet-európai gesz-
tusa (ebből a szempontból figyelemreméltó, hogy a regény térjátékának helyi színezetét 
egy al-betét időjátéka az internacionális európai barokk helyi színezetével egészíti ki), 
de a relativizálás épp annyira ironikusan megfordítva is értendő, s feltűnik a különbség 
erkölcsi nyereségének megint csak jellegzetes kelet-európai vigasza. {Ágnes, 119. o., vö. 
Függő, 23. к. o.) 

A regényszerkezet megosztása: idézés. A főhős minduntalan idézi és alkalmazza a 
kelet-franciát. Másfelől a szerkezet maga is idézet, mint Kocziszky Éva kimutatta {A 
hely, ahol vagyunk, Kortárs 1983/8): a híres Bulgakov-regény betéttörténetes szerkeze-
tének idézése. A Chamisso-célzások és idézetek, az árnyék-árnyasság motívum a két író 
rokonsága okából maguk is ezt a fő-idézetet idézik, másfelől pedig a dosztojevszkiji és a 
romantikusan átértelmezett goethei hagyományt egyesítő Bulgakov megidézése is az 
osztatlan-megosztott európai hagyomány témakörét variálja. Távolabbról — a Függővé 1 
ellentétben itt távolabbról — a kompozíció-idézetnek és a regényben elszórt számos 
egyéb idézetnek mimetikus-realisztikus funkciója is van: a mű közege értelmiségi vagy 
legalábbis „művelt" — ami azt jelenti: idéző — társaság, hőse pedig főhivatású olvasó. A 
fő kérdés azonban az, amit az említett bírálat vetett fel: a bulgakovi kompozíció 
idézésének funkciója. 

Az idézés ezúttal is gyöngít: Bulgakóvnál a betét úgy áll a regény centrumában, 
hogy éppenséggel ez a legfőbb — tegyem hozzá: ez az esztétikailag tökéletesen megol-
dott - történet. Igaz legenda, melynek nem írója, hanem csak lejegyzője a regénybeli 
Mester. Éles fényei - emlékezzünk csak: tikkasztó meleg, porfelleg, száraz szél, lezú-
duló vihar — arra szolgálnak, hogy bevilágítsák az egész regényt. Esterházy Péter a 
kompozíció e szétsugárzó értelmét pontosan rekonstruálta. De nála a betét-centrum 
nem történet. Ironikus bírálat is éri a regényben a betét cselekménynélküliségét, mint-
egy célzásképpen a történet cselekményes programjára. Ezért föl kell majd tenni a 
kérdést, hogy közelebbről mi is világítja meg a betétből a történetet, vagy pontosabban 
honnan ered a világosság. Ez előtt azonban bizonyos mértékig kitérő (betét)-jelleggel 
rekonstruálni szeretném, hogy mi világítja meg magánál Bulgak óvnál a betétből a re-
gényt. 

Az nyilvánvaló, hogy Pilátus ítélete nem erkölcsi választás és elbukás — ő saját 
szenvedésének megváltását szalasztotta el. Ennek, a szenvedés metaetikájának kellene 
mármost kisugároznia a moszkvai történetre, de ez nem történik meg kellő művészi 
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radikalizmussal, mert keresztezi az igazságosztás, a büntetés etikája. Időnként az író 
gyerekes elégtétele süt a lapokról, hogy a Sátán mindent tehető praktikáinak feltétele-
zésével legalább képzeletben tehetetlenné varázsolja a hivatali és nyomozati szerveket. 
Máskor viszont a Sátán azonosul a hatalom logikájával (feljelentések, dokument nélkül 
nincs ember). Megint máskor a Sátán hatalma — az egykorú Krokogyil szintjén — a 
polgári csökevények és a személyi visszásságok leleplezésében merül ki. Megint máskor 
— és ezek a moszkvai részek felejthetetlen következetes lapjai — a Sátán és truppja a 
determinált megváltatlanság metaetikájának értelmében működik: gazdag, játékos és 
mindvégig szenvedéssel telített komédiázással. Az „árnyék" (a Sátán) csak itt igazán 
Jézus manicheus ellenpárja. Ezt az elszenvedett determinizmust (az ördögi komédiások 
vezeklőkként lepleződnek le a regény végén) csak a jóság és szeretet néma gesztusa 
válthatja meg. A világra pedig csak a Schubert-dalok intimszférájának mas-világában 
található enyhület. 

A betéttörténet hiánya az Ágnesben némiképp ötletté fokozza le A Mester és Marga-
rita betétszerkezetének hangsúlyos idézését. Ami szétsugárzik, az nem néma példa — 
csak történet lehet példázat —, hanem néma tudás. A kelet-francuzság mint különbség 
és nem-különbség: e tudást konszenzus föltételezése állítja a centrumba, konszenzusé, 
amelyre célozni és amelyet idézni nem lehet, s amelynek ilyetén megszervezése, a 
nyilvános beszéd bizonyos szinteken való koordinálási kényszerének ironikus megkerü-
lése, maga a legfőbb célzás és a legfőbb különbség. Mindez nagyon komplex és nagyon 
szellemes, de meg kell vallanom, hogy ebben a regényben az idézés mélyebb művészi 
funkcióját az elmondottak ellenére sem találom. Az idézésformát itt talán igazán csak 
egy (a Bulgakovéval gyökeresen ellentétes) metaetika tudná hasznosítani, valamifajta 
művészi eltökéltséggel megírt velejéig hazug regény. Ilyen volt — humorral enyhítve — a 
Termelési regény önmagában persze nem értékelhető első része (betétje), önállósítását a 
— ha jól számolom, három különböző helyen is idézett, könyvcímmé is vált — szimbo-
likus Ottlik-idézet a lady biztonságáért szavatoló indiánról, a moralista regénypoétika 
nyilván nem engedi. Az idézés ironikus reflexiója Esterházynál sohasem fut a végte-
lenbe, megvannak a maga nagyon pontos határai, s ahol nem horgonyoz le valami 
művészileg kifundált és erkölcsileg fundált „gyöngeségbe", ott valódi és művészileg 
bírálható gyöngeséggé válik. 

Azt a fajta gyöngeséget, melyet az Ágnesben érezni vélek, tetszelgésnek nevezném. 
Egy régóta Nyugaton élő nagy író, a keletfranciaexillengyel Czeslaw Mifosz pár éve 
arról beszélt egy nyilatkozatában (Newsweek, 1983. jún. 6.), hogy a két világ össze-
hasonlítását körülbelül annyira tartja értelmesnek, mint a citromét és a háromszögét. S 
amikor aztán persze mégis összehasonlít, akkor a nyugati világ irodalmának és irodalmi 
életanyagának rendkívüli komplexitását állítja szembe a keleti világ — s benne saját 
maga — hitével a jó és a rossz primitív fogalmaiban s ezzel kapcsolatos kiélezett tuda-
tosságával. Nos, az Ágnes a maga rendkívül rafinált különbség-nem különbség játékával 
jut el a primitív jó-rosszhoz, mely kiélezett tudatosságával néha kiinteget a könyvből, s 
ugyanakkor — nem vethetvén le az iróniának, a komplexitásnak itt már csak mezét — 
kacérrá válik. Példa: ugyanaz, melyre az imént oldalszámmal utaltam: „Egy kelet-fran-
cia, ez mintha igaz volna, érdekesebb díszletek között mozog, s ennek kétségtelenül 
megvan az etikai hozadéka. Sőt, amint eközben otthagyja a, föltéve, de meg nem 
engedve, fogát: az érdekes. Kérdés, az egyetlen, hogy testet ölt?" 
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A Daisy is betétszerkezetes mû. A transzvesztita bár és benne a műsor. Ha egy 
pillanatra visszatekintünk a betétszerkezet tradíciójára, azt mondhatjuk, hogy a betét 
általában más szinten áll, mint a mű többi része, ahogyan közeli rokona, a keretes mű 
kerete is. Az utóbbi átvezeti az olvasót az életből a műbe, a betéthez képest viszont a 
mű „élet": a történetben valaki elbeszéli, írja, olvassa, álmodja. A betét stilizációs foka 
ezért magasabb, teszem Goethe regényeiben (legyünk Goethe-kutatók) a mese, melynek 
funkciója (például a Vonzások és választásokban) az ellenpont: a párok cserebomlásá-
nak lehetséges nem-tragikus változata. Ez a kontrapunktikus szerkesztésű magasabb 
stüizáció jellemzi Bulgakov betétjét, sőt, a Termelési regény kisregény-részét is a fel-
jegyzésekhez képest. Az Ágnes nem oldja meg a problémát. A Daisy viszont fonákját 
mutatja a formafogalom hagyományának, nominalizálja azt. Betét és nem-betét átjárja 
egymást, s miközben a betét van, határai bizonytalanná válnak. „Ez már, még, a mű-
sor?" Ez a kérdés jellemzi a helyzetet. Az idézet a Daisy második változatából (az 
eredeti mű teljes, átstilizált és nagyon nagy ízlésbiztonsággal egy lehetséges opera szö-
vegkönyvévé, „másodlagos tényezőjévé" gyöngített idézetéből) való, s írásjelekkel átér-
telmezett, megváltoztatott idézet az Ágnesből. A játék (az egész mű) kétes, e szónak 
nemcsak nyílt, hanem belerejtett értelmében is. Minden a férfi-nő szerep pillanaton-
kénti fölcserélődésére s bizonytalanná válására alapul. A phallosz és a bakfark, a szatír-
játék szignuma e játék címere is, de úgy, hogy a phallosz helyén s helyett hatalmas 
műszőr pamacs sötétellhet, az „állati" gerjedelem helyett pedig mímelt szenvedély 
(műsor) lehet. A játék ban az élet és a játék fantasztikus ki-befordítása történik nem 
fantasztikus eszközökkel, hanem pusztán a színtér által, ahol a látszat uralkodik és a 
megtévesztés üzemel. A nyelv trágár és mégis kétértelmű, idézés-furoija és szójáték-
habzása orgiasztikus. A kacérság, a negély, a tetszelgés, a kelletés itt, e fonák tréfában 
mind a helyén van. Az az elszánt hamisság, melyet a moralista poétika a regényben 
nem engedhetett meg, noha különböző módokon állandóan kísért Esterházy műveiben, 
ebben a stilizációban, a történések idő nélküli terében tort ül. 

Soroljuk fel a játék azon elemeit, melyek jogosulttá teszik, hogy idő nélküli térről 
beszéljünk. Idő nélküli először is a bakzás kéje, melyet a játékosok minduntalan fel-
idéznek, amelyre alpári módon szüntelen utalnak. Idő nélküli az a hirtelen szerelem, 
mely a játék végén csókba forrasztja össze Daisyt és a tétova látogatót. Idő nélküli a 
boldogság, melynek „szigete" ez a bár, s mely a játék utolsó mondata is. (A librettó-
változat kiegészítő mondata — „Daisy: Nem akarok szabad lenni!" — szembe is állítja a 
mindig időbeli szabadságot az időtlen boldogsággal.) S idő nélküli a játékbeli fiúcskák 
önazonossága egyrészt fiatalságukkal, másrészt a hatalommal, melynek végrehajtói. A 
(végrehajtó) hatalom időnélküliségének motívumait könnyű belátni: ne változzék 
semmi, ne mozduljon el semmi. Paul Nizan ezt így mondotta volt: a rendőrség titka az, 
hogy nincs történélem. Ami megfejtésre vár, eme önazonos időnélküliség viszonya 
ahhoz a másikhoz, melynek épp az önazonosság teljes hiánya a jellemzője: a bár kétes 
világához. A fiúcskák idegenül és viszolyogva mozognak itt, de mégis eltűrve legna-
gyobb ellenségüket, a helyéről elmozdított beszédet, mely Esterházy egy fontos Bar-
thes-idézete szerint forradalom. Igen, de épp e bár más természetű időnélkülisége — 
időn kívülisége — okából a helyéről elmozdított beszédnek nincs folyománya, sőt, az 
időnkívüliség éppenséggel szavatolja a világ elmozdítatlanságát. A játék ebben a tekin-
tetben is játék — játék a szavakkal, szó-játék. S pontosan ez itt az idézetek funkciója. 
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A Függő tökéletesen elrejtett idézeteivel szemben a Daisy ben van az idézeteknek (nagy-
részt pszeudo-idézeteknek) egy olyan csoportja, melyet idézőjel, kurziválás s külön 
sorba írás emel ki a szövegből. Ezek néha csak szemérmetlen vagy szemérmetlenné 
torzított szavak, mondatok (az alaphangulat oszlopai), de legtöbbször felszólítások 
helyünk elmozdítására: váljunk valamivé, legyünk ilyenek vagy olyanok. Ez az elmozdu-
lás azonban - a tipográfia is erre céloz — helyben maradó. S annak is kell lennie, 
hiszen különben az idő megmozdulna. Ünnepien mámoros szerepjáték hívójelei, ami-
lyen például a duhaj táncszó vagy kuijantás a tivornyán. 

Ha kiinduló állításunk igaz, hogy az idézet valamilyen értelemben gyöngeség, s épp 
ezt kell művészileg megformálni, akkor ez kimutatandó a Daisy idézet-világában is. Mi a 
gyöngeség? A kétes kettősségekből való elmozdulni nem tudás, valamint az épp e 
kettősségek általi elmozdítás kényszerű megtorpanása a felfüggesztett időnek, a bár 
világának határán, a látszat és a való közötti különbség tökéletes ingatagsága, s az ebből 
következő művészproblematika. A művészet ígérete az, ami gyenge, mert beváltatlan 
(megváltatlan) marad. Ha tetszik, az író ironikus ars poeticája ez. De, mint Esterházy-
nál mindig, itt is világosan kivehető, hogy az irónia nem fut végtelen reflexióba, s ez ad 
ennek a kis variációnak a müvészdilemma régi toposzára különös mélységet. A játék 
felfüggeszti az időt. De nem teljesen. A játékot mintegy keretezik a fiúcskák, akik 
kívülállnak a játékon (más természetű időnélküliségben), a kurfürst, aki fölötte áll a 
játéknak, és a látogató (első személyben a mű elbeszélője), aki bevonódik a játékba, 
tehát nincsen teljesen benne. A kurfürst, akinek neve oly szépen beleillik a Daisy alpári 
képzettársításai közé, a hatalom birtokosa, övé a lebuj, a minden ilyenfajta konkrét-
ságot nélkülöző műben nem dönthető el (a két lehetőség átjátszik egymásba), hogy 
tulajdonjog vagy superioritas territoralis révén. A művészek az ő csepűrágói, s ez a fent-
említett művészproblematikát a művészet és a hatalom viszonyának problémájával, a 
művész igazságmondó és megfizetett, szolgáló, udvari bolondi szerepkörével egészíti ki. 
A kurfürst „emberei" fogalmuknál fogva megbízhatók, művészei fogalmuknál fogva 
megbízhatatlanok. Esterházy egy régi - barokk, illetve Goethe-kori — toposzt elevenít 
fel (idéz) a szuverén melankóliájáról (lásd a Fülöp-Escorial idézet-célzást a librettó-vál-
tozatban). A hatalom birtokosa, ellentétben a hatalom szellemét sokkal inkább megtes-
tesítő végrehajtókkal — a fogdmeg-kidobóember-titkosrendőr-testőr-rohamcsapatos fiúcs-
kákkal — szembesül lét és idő egzisztenciális alapkérdéseivel. Az „ó, mennyire meg 
fogok öregedni"-motívum és az „élni annyf'-kezdetű magánbeszéd (a librettóban nagy-
ária) mintegy a játék fölött hangzik el, miközben a játékban komikus (a kurfürst 
ennyiben a szatíijáték komikus hérosza). E kettősség kiemeli a témák körülhatárolt és 
az időnek csak felfüggesztett voltát. A látogató ugyanezt más oldalról motiválja. Ő 
idegen, aki nem ismeri a játékot, amikor belép a játékba. Számára annak rutinja elcsábí-
tás és beavattatás. Ő az egyetlen, aki egy időre ki is lép a bár teréből, kimenekül az 
utcára. S ő az, aki játékrontó, amikor az élvezett csók után megüti Daisyt. Mindez a 
játékban komikus, hiszen a bohóc elnáspángolása hozzátartozik a bohóctréfához s a 
játékban bizonytalanul csetlő-botló idegen a bohóság tárgya. De ki is vezet a játékból. 
A fiúcskák számára nem a szabálytalan játék, hanem ő gyanús. Az ő kettőssége, meg-
mutatja, hogy az írás elején elhangzó dialektikus tréfa (szintén toposz) — „örülj, hogy 
kezemben papírkard, s a vér, mit azért tagadhatatlanul ontok: paradicsomlé" - hang-
súlya megfordítható: a játék vérre megy (ez is toposz!). 

173 



A Daisy szövegeinek nem kis része megtalálható az Ágnesben is. A két mű egymás 
vendégszövegeit, kölcsönös idézeteit tartalmazza, s az író közös címmel egy kötetben 
adta ki. S noha ez nem jelent megbonthatatlan mű-egységet (az Ágnes például németül 
önállóan jelent meg), az olvasót mégis kapcsolatok, megfelelések kutatására serkenti. S 
találhat is ilyeneket. Mindenekelőtt a két mű tükör s tükörkép-játékának egyezéseit, az 
említett Barthes-idézet tartalmilag közeleső kiaknázását, az Ágnes-beli mulató-étterem 
és a Daisy-féle bár távoli hasonlóságát, sőt, talántán bizonyos (ny.)-berlini kapcsolatot 
is, mely város „kirakatfősétálóutcája" köztudottan Kurfürstendammnak neveztetik. A 
szövegvendégségek kiterjedt rendszerében én azonban éppen az elkülönbözést vélem 
döntőbbnek, azt, hogy a közös motívumok, melyek egyébként nemcsak ezt a két 
művet szövik át, mennyire megváltoznak a különböző stilizációk és kontextusok köze-
pette. Esterházy véleményem szerint Déry óta a legnagyobb stilizáló tehetség a magyar 
prózában, s az egyes szövegrészek azonosságában éppenséggel nem tartalmi összefüggés 
keresendő, hanem a helyiérték mindent elsöprő jelentősége figyelhető meg. Hogyan 
válik a Daisy egy tökéletesen adekvát jelenetleírása a lektorijelentésíró ajkán otromba 
viccé, vagy akár csak az, hogy miért szerepel a két mű azonos nyolc sorában egyazon 
könyvben a p . . . a szó az Ágnesben így, a Daisyben pedig kiírva — ezek olyan stiliszti-
kai felfedezések és kísérletek, melyek idők múltával bizonyára maguk is idézhetővé és 
utánozhatóvá válnak majd. 

* 

Ha most a Függő, az Ágnes és a Daisy nominalizált műfajai után а Fuharosok című 
művet akaijuk e tekintetben meghatározni, akkor az író segítségünkre siet: a kevesebb 
mint 1 kéziratíves szöveget regénynek nevezi. Hasonlóan rövid írások ilyetén önmeg-
határozása ma nem ritka. Mégis, e majdnem makulátlan kis írás egyetlen tetszelgő 
gesztusának, önfélreértésének ezt a meghatározást vélem. És nem azért, mert a terjede-
lem kevés volna a regényhez. Nem, éppenséggel a fantasztikus epikai tágasság, drámai 
sűrűség és ugyanakkor az alakok rendkívüli, ideáltipikus általánossága, stilizált kőnkre-
tizálatlansága igazít más irányba (irányokba). Érezzük a balladisztikus jelleget, minde-
nekfölött azt, hogy a Fuharosok mintha egy eposz epizódja volna - epizódja, mely 
önmagában zárt. E műfaji célzásokat a szöveg rendkívül erős ritmizáltsága is megerősíti, 
és - legalábbis e sorok írójának olvasatában — a tördelés prózai szövegtől elütő módja, 
a sorok egyenetlensége sem pusztán a 2 ponttal ritkított 14 pontos óriásbetűméret 
nyomdai kényszeréből adódik. (A mesekönyvekben például ennél nagyobb betűkkel is 
meg tudják oldani a kétoldalt zárt margó problémáját.) Ezeknél lényegesebb azonban a 
tartalom félreismerhetetlenül mitikus jellege, az, hogy a történet beavatás, olyan erő-
szaktétel, melynek megszabott rendje van, mondhatni rituális defloráció orgiasztikus 
keretben, hogy az erőszaktévők ereje és hatalma az erőhatalom külső testi jegyeivel 
archaikusan összefonódik (és megfordítva: a hatalomnélküli férfi erőtlen és csenevész), s 
hogy az említett megszabott rend nem más, mint az ismétlődés, a mítoszra oly jellemző 
periodikus ismétlődési kényszer. Az a dúlás és tarolás, amit a „fuharosok" véghezvisz-
nek, újra meg újra megtörténik, olyanképpen, ahogy a Minotaurusznak is minden kilen-
cedik esztendőben áldozat jár. „Hát megjöttek!" — így kezdődik a mű és az egyik 
utolsó mondatban elhangzik: „Túl vagyunk rajta megin t . . . " A fuharosok ismétlődő 
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visszatérése során avattattak be nyilván sorra a nővérek, s nyerték el azt a tudást és 
tapasztalást, mely most a legkisebb nővérre vár. 

A Fuharosok rendkívüli tömörségét mitikus anyaga teszi lehetővé. Ezért szükségtelen 
idő és tér közelebbi meghatározása, noha a történet bizonyos fokú datálása, lokalizálása 
és konkretizálása nem lehetetlen. A címadó szó-torzítás archaizál, nyelvjárást elevenít 
fel és de-konkretizál, de azért a műből megtudható, hogy valamely fa- és szénfuvaro-
sokról van szó. Elképzelhetők azok a primitív körülmények, melyekben e gazdag, durva 
és duhaj férfiaknak korlátlan hatalmuk lehetett a városoktól távoli falvakban a múlt 
század második felében (a századforduló tájékán? ). A faluban elszegényedett grófnő 
lakik, aki egy valamikori Magyarország nagyvárosaival ismerős (Pozsony, Szabadka, 
Pest), s a lányok selyem napernyője is eligazít (noha „anakronisztikus" cipőjük van és a 
lovagnak tornacipője). Talán egy paraszti sorba került egykori bécsi színészné vagy 
nevelőnő, netán „jobb" ringyó kisasszonyoknak nevelt szerelemgyermekei ők, akik 
ugyan teljességgel kiszolgáltatottak, de társadalmilag fölényben érzik magukat a „bug-
ris" fuharosokkal szemben. A Maijonka névváltozat felvidéki, kárpáti tájakra kalauzol, 
talán rutén vidékre: a fuvarozás eme elmaradott terület kevés jövedelmező vállalkozásai-
nak egyike volt. A hangulat és a csekély helyi színezet az általam ismert irodalomból 
csak egyetlen műre emlékeztet, Joseph Roth csodálatos galíciai történetére, A hamis 
súlyra. Talán ezért is tolom képzeletemben a történet helyét az egykori Magyarország-
nak az egykori Galíciához közeleső s részben azonos nemzetiségek lakta vidékére. 

Ezt a konkretizálási kísérletet azonban éppen csak lehetőségként akartam bemutatni. 
Megismétlem: a Fuharosok jellemzője a mitikus tartalom. S ezzel visszaérkezünk a 
bírálat központi problémájához, mely — ha nem tévedek — a Bevezetése к központi 
problémája is, az idézéshez. Egész eddigi munkásságában ebben a kis műben néz 
szembe az író a legradikálisabban ezzel a problémával. Nem a belső idézetekre gondo-
lok elsősorban, hanem magának a mítosznak az idézésére. Az irodalom régi viszonyát a 
mítoszhoz feljebb merítésnek neveztem, szembeállítva a modern idézéssel. A mítoszok 
modern feldolgozásának oly gyakori végtelen lapossága éppenséggel ebből az elkerülhe-
tetlen új beállítottságból fakad. Esterházy azonban nem meghatározott mítoszt idéz, 
hanem egy eleve meghatározatlan mitikus anyagot. A mítoszt, amelyet idéz, furfango-
san ismeretlenné gyöngíti. S paradox módon éppen ebben a „legyöngített" formában, 
az ismeretlenségbe visszavonulva őrizheti meg a mítosz legfőbb jellegzetességét, amit a 
modern életbe applikált mítoszok rendre elveszítenek — a túlerőt. Mert a beavatás és a 
leigázás, a termékenyítés és a letárolás, az erőszak és az orgia cselekményei, melyeket a 
fuharosok minden erkölcsileg megítélhető rosszaság nélkül, az óriások tompa és primitív 
bizonyosságával visznek véghez, olyan túlerőt jelentenek, mellyel szemben az ember 
csak báb és tárgy — tökéletesen alávetett, tökéletesen kiszolgáltatott. Mellyel szemben 
— mondom —, és alighanem ez a szembeállítás, a mitikus hatalom és az ember szembe-
állítása, vagyis a monolit mitikus világ megbontása jelenti a mítoszok idézésének legna-
gyobb bökkenőjét, de egyedüli létmódját is. Esterházy megoldásának az a szépsége, 
hogy egyrészt a mítosz segítségével rendkívüli általánosságra tudja emelni a leigázásról 
szóló történetét (tehát nincs szüksége regényszerű, konkretizáló, egyénítő, történeti-
pszichológiai motiválásra), másrészt a mítosz voltaképpeni tartalmának meghatározatlan-
ságban, ismeretlenségben tartásával elkerüli a parabolisztikus elvontságot és ezzel az 
olvasó komplementer megfeleltetési kényszerét. Az alakok rendkívül általánosítottak, 
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de csöppet sem elvontak. Valamilyen formában mind valaminő ellenállást tanúsítanak 
az őket leigázó erőhatalommal szemben, melynek túlereje ettől az ellenállástól meg sem 
rezdül. De a tárgyak és a bábok csak a végkimenetelnek s magának az erőhatalomnak a 
szempontjából maradnak azok — egymás közt megelevenednek. S ez az „egymás közt" 
adja a mű elevenségét, hiszen mindazt, ami történik, a legkisebb nővér elbeszéléséből 
ismerjük meg. 

Az ellenállásnak vagy pontosabban distanciálásnak fokozatai vannak. A szintúgy 
archetipikus külső jegyekkel felruházott Anya a fenntartó. Tudja, háza és családja nem 
kerülheti el a fuharosok garázda megszállását, de azt is tudja, hamar elvonulnak majd, 
nekik pedig nyugtuk lesz a következő ciklusig. Tudja, hogy most a legkisebb lánya 
kerül sorra: felkészíti, sőt felkínálja — a legalantasabb kerítő modorában. S noha szemé-
ben könny s az erőszaktétel őt is megrettenti, képes előnyöket kicsikami a fuharosjá-
rásból (sóra, krumplira, petrezselyemre tesz szert), s a dúlásban önnön hatalmas vénülő 
testének dúlását alighanem a sokat szeretett öregedő asszonyok örömével és humorával 
fogadja. A fuharosok elvonulásával ő állítja helyre a mindennapok egyensúlyát az ön-
fenntartás aprómunkájával, a nevetés feledésével. 

Nővérei rettenetes, ádáz arcából sejti meg először a legkisebb nővér, hogy ami készü-
lődik, az nem a színes szavak és álmok beteljesülése. A nővérek ki akaiják rekeszteni az 
időből az elkövetkező időt, s ellentétben anyjukkal, el akaiják odázni (kerülni? ) kishú-
guk beavattatását. Ellenállásuk a tobzódással szemben a csak szívükben melengetett 
gőg, a finomság titkos és haszontalan fölénye a durvasággal szemben, s az az emlékeze-
tes mondatuk, amely nevetséges és az erőszaktevő hatalomhoz föl sem érő voltában 
tartalmaz valamit abból, amit — reménytelenül, jövőtlenül — mégis csak ön-fel-nem-
adásnak nevezhetünk, hogy legalább „nem élveztünk el! Nem!" Ebben van talán fölé-
nyük anyjukkal szemben, míg amaz fölénye a máskülönben finom divertissement-
okban, kendőzés és ruhapróbák között, elsősorban pedig unalomban élő lényekkel 
szemben a vaskos, józan energia a mindeneken túl megmaradásra. 

A legkisebb nővér és a „lovag", a Bolondka egymással szembefordított arcmása a 
tapasztalatlanságé, tudatlanságé és a tehetetlen tudásé. Nővérei tapasztalt rémületével 
szemben Zsófiát ujjongó várakozás fogja el a fuharosok vad, hujjogó s ugyanakkor 
pompás, méltóságteljes megérkezése láttán. Nincs benne félelem — boíjúnak a vágóhíd 
előtt —, tárgytalan szerelemvárás, sóvár túláradás tölti el, a szerelem, a szeretet és 
mindenekelőtt a fiatalság fény-misztikája. A fuharosok izgalmas megérkezésétől figyel-
mét egy fuharosokkal jött szánalomra méltó satnya legény vonja el. A szerelemvágy a 
szánalom és fájdalom ösztönzésére, az egész világot beragyogó részvét világosságában ölt 
testet. Majd másfajta ragyogás tölti el a daliás fuharos láttán, melyben a részvét fénye 
elsápad, s ő szeretne feloldódni e világosságban. Majd egyedül maradva a csenevész 
fiúval, ki a fuharosoknak Bolondka, néki Lovag, a csúfságban, semmisségben, szánalom-
raméltóságban felismeri a szépség ragyogását, s szerelmes lesz. Szerelme most már nem 
a benne feloldódó világra, s nem is a világban feloldódó önmagára, hanem a másik 
emberre irányul. S noha még mindig csak okos szűz, bölcs tudatlan, ő akar — nem 
tudja mitől, nem tudja miért — menekülni. 

A Bolondka a hatalom nélküli ész, a semmiben sem hívő tudás és belátás, a tetterő 
nélküli lovagság, erkölcsösség szánalmas és fájdalmas alakja. A fuharosok bolondja, 
kinek szórakoztató bolondossága, kiszolgáltatottsága és tehetetlensége okából megen-
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gedtetik az ostorozás, kinek bölcseleti „vitája" az egyik fuharossal szükségképp csak 
helyét, szerepkörét, „kacska kibic"-voltát tisztázhatja, távol a tett mezejétől, ahol gaz-
dái toroznak eltelten és nyugalmasan. Ahogy Zsófia szerelmét a részvét vezeti, úgy a 
hála mellett az övét is az: részvét a lányka gyanútlansága iránt. S még valami: alázat a 
misztikus tudatlanságban rejlő energiákkal szemben. Fordított Thézeusz s Ariadnéként 
ő talán tudná a menekülés módját, melyet a lány akar, de gyáva s tehetetlen. 

A történet csúcspontja, rendkívüli erejű szimbolikus képe a lány meggyalázása. Zsófi 
nővérei kiáltását hallva felrántja az egyik ajtót, összegabalyodva hevernek ott a lányok, 
az anyja és a fuharosok. Az egyik magához rántja, leteperi. A lovag a lány segítségkérő 
szavára megpróbál segíteni: „őijöngve rárontott / a fuharosra, az hátracsapott, / félre-
söpörte, medve ahogy az ebeket, / csiba, te, verd csak a hátamat, / vered az éket, verd 
csak, ravasz / Bolondka." (E hasonlat visszautal a történet elejére, ahol a mit sem sejtő 
lányba a spaletta résein áramló fény, a fuharosok érkezésének fénye „ver éket", s ez 
pedig előreutal az előbb idézett rész előtti sorokra: „Istenem, milyen / ragyogásról volt 
szó, csak csak fekete / vér.") A letepert lány és az erőszaktévő fuharos hátát ütlegelő 
lovag szeme egymásba kapcsolódik. Majd a lovag látva, hogy képtelen segíteni, öngyil-
kos lesz a kutyák megétetésére szánt kékgálicos szalonnabőrkével. S a lezárás: a fuha-
rosok elvonulása, a lányka torokszorító előkészületei, majd mosdása a lavórban, a lassú 
megnyugvás, a medréből kicsapott élet visszatérése, a helyreálló béke és nyugalom, 
melyben már újra lehet szívből nevetni: magyar könyvből régóta nem áradt ilyen mély, 
ilyen fájdalmas rezignáció. 

A fenti leírásból remélhetőleg kitetszik, hogy mily nagy mértékben épít ez a könyv 
toposzokra, mily nagy mértékben számít rendkívüli kurtaságában és általánosságában a 
már ismertre, a pre-formáltra, az előre feldolgozottra. Ez éppúgy áll a történet átfogó 
szerkezetére, mint legapróbb részére. A mitikus alapszövetre s magára az egész törté-
netre, melyet összefoglaló toposszal a meggyalázott ártatlanságnak is nevezhetünk. Áll a 
figurákra, melyek előformáltsága több mint feltűnő. A nővérek finom alakja az ancien 
régime toposzaiból pároltatott. Az anyában a megtartó és fenntartó archaikus Anya 
mellett felismerszik a vaskos-alpári kuplerosnő irodalmi előképe s nem kevés abból a 
fajta ravaszságból és józanságból, melyet ambivalens érzésekkel Magyarországon és 
szerte Kelet-Európában paraszti meghunyászkodásnak és paraszti megmaradni akarásnak 
neveznek. A fuharosok toposzai a nézőpontoktól függően változnak: archaikus bika-
férfiak, lármás mokány úr-parasztok, cinikus hatalomgyakorlók. A lovag alakjában lega-
lábbis három tradicionális toposz másolódik rá egy modernebbre. Az archaikus gyenge-
ség, például a begyógyulni nem akaró sérülés, a nyomorult test hagyománya, a szomo-
rújátékok melankolikus hőseinek hagyománya, s a bolond — legkivált udvari bolond — 
hagyománya. Ez a három az irodalomban és a művelődéstörténetben megannyiszor 
kereszteződött, tehát egymásra másolásuk is hagyomány. A melankolikus az udvari bo-
lond szerepét vállalta fel, magának az udvari bolondnak pedig gyakran volt attribútuma 
a testi torzulat. Itt egymásba olvadva azonosul az értelmiségi egy nagyon elteijedt 
(Esterházy eddigi írásaiban is már sokszor kiaknázott) toposzával. Végül utalok a főalak 
misztikus tudatlanságának, fény-szimbolikájának, „tavasz ébredése"-állapotának irodalmi 
előképeire, valamint a tiszta és a vadállati Erószra, mint beavattatásának stádiumaira, s 
Megszeplősített Szűz-voltára. 
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A felsorolt toposz-idézések mellett a szöveg-idézetek ismert voltának is jelentősége 
van. Kevesebb most az a fajta applikált idézet, melynek az eredeti kontextusa teljesség-
gel háttérbe szorul, jószerivel megsemmisül, holott Esterházy eddigi műveiben ezek 
voltak túlsúlyban. Megtalálhatók azért most is, hiszen például az „Én úgy vagyok 
kövér, ahogy a hold ezüstös" szövegű önidézet az Ágnesből nem teremt semmilyen 
különleges kapcsolatot sem a lektorijelentésíró és a Fuharosok-beli anya, sem pedig a 
két mű között. De az idézetek másik csoportja a jellemzőbb. Ezek eredeti kontextusá-
nak, szerzőinek tartalmi kapcsolata van Esterházy szövegével. Ezért ezúttal a könyv 
végén föl is soroltatnak az idézett szerzők. A lovag semmisségtudata Pascal leghíresebb 
mondataiban ölt formát, Kierkegaard mondatai pedig lovagi voltának többrétűségét is 
feltárják: nemcsak Zsófia lovagja ő, hanem a kierkegaardi végtelen rezignációé is. Zsófia 
lényének misztikáját gyakran Pilinszky misztikus lírájából vett idézetek közvetítik, s 
hogy az ő alakjának az idézeteken túl is milyen mély köze van Pilinszkyhez, azt 
példázza egy olyan vers, amely nem idéztetik a Fuharosokbm: „A tapasztalat, mint 
Kronosz / fölfalja fiait. / A valódi tudás / tapasztalatlan, mit se tud, / nem ismer, nem 
ismerhet semmit. // így érez, így érezhet egyedül / örök békét, nyugalmat, amikor / a 
hóhér szalonnázik, s ő maga / gyanútlanul megérkezik, belép, / majd megfeszül, hátra-
hanyatlik, / s vérezni kezd . . . " (Tapasztalat). Az író karakterré változtatja azt, ami a 
költőnél világ (ezért is nem idéztem a világlátássá kiteljesítő ütolsó két sort a versből), 
történéssé azt, ami Pilinszkynél hasonlattal felidézett állapot, s bármily általánosított a 
prózai szöveg, meg sem közelítheti a lírai általánosítás lehetőségeit. Átfunkcionálja a 
maga művészi céljaira Pilinszky világát, de ezenközben egy gyönyörű kis figurában 
hommage-szerűen fel is idézi. 

Mint látható, az idéző forma ebben a műben a legszövevényesebb, legváltozatosabb. 
Átfogóbban s főképp tagoltabban, rétegezettebben van jelen, mint még a Függőben is. 
Magyarázatra szorul, hogy ugyanaz a mű, melyben az idézésmód mint irodalmi létfor-
ma kiteljesedik, egy másik, s első pillantásra homlokegyenest ellenkező értelemben is 
fordulatot jelent Esterházy pályáján. E fordulatot nyilván ügyefogyott körülírással csak 
úgy tudom jellemezni, hogy ez már nem irodalmi irodalom. A vita, amely a modernnek 
mindig jelenlévő, témán túli témája, hogy ugyanis mi irodalom, mi már és mi még 
irodalom, ebben a könyvben már nincs jelen. Az önmeghatározás ambíciója nem fo-
gyaszt energiákat. A történetnek újra feltétlen elsőbbsége van. S bármennyire is általá-
nosított ez a történet, az általánosság megformálása, a stilizáció maga nem tárgya a 
műnek. (A „szövegromlás" bemutatása például, ez az irodalommá távolító fogás például 
csak egyszer fordul elő — szerintem fölöslegesen.) Ebből következik, hogy mikor a 
fentiekben megpróbáltam megérteni a Fuharosok stilizációját és amit megértettem, le-
írni, akkor analizáltam a művet, nem pedig befogadását rekonstruáltam. Az idézetek 
rendszere a mítosztól a toposzokon át a vendégszövegekig: ez a mű formája, de e rend-
kívül bonyolult és reflektált forma újfent ellentétben a modernnel nem követeli az 
olvasó reflexióját. A Fuharosok jóval kisebb olvasói tudatossággal elégszik meg, mint a 
szerző korábbi művei. Kiinduló megfontolásunk éppen ezért a Fuharosokxa már nem 
áll, maga az idézés itt már nem gyöngíti a létet, s nem gyöngeség. A kiteljesített s 
minden pontján radikálisan végigvitt idézésforma szüntette meg az idézésből adódó 
tartalmi s művészi dilemmákat, és eközben lehetővé tette, hogy a műben felidézett lét 
egyszerre legyen rendkívül általános és maradjon rendkívül eleven. De az a lét, melyet 
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oly erősen, tömören, elevenen jelenít meg az író — ez a kiteljesített idézésforma leg-
mélyebb értelme gyönge lét. Gyöngeségünk állapot, melyről a mű általánosított 
világának keretei között nem tehető fel a kérdés, hogy egzisztenciális természetű-e vagy 
történeti genezise van. Pontosabban a történet mindkét értelmezésre lehetőséget ad, s a 
kettőt egymásbajátszatja. Az, hogy a történet mítosz, az első vélelmet erősíti, de hogy 
e mítosz idézett és üres, az a másodikat. A mű itt megmutatkozó nyitottsága azonban 
korlátozott, s alapvető iránya tekintetében nem lehet félreértés. Úgy látszik, hogy a 
jelentékeny irodalmi irodalomból a nagy irodalomba való átlépésnek (talán csak ideigle-
nes) ára Esterházy Péter esetében a költői életvidámság, eudémonizmus, az egykori 
„pajk" fokozatos feladása volt. Mert a Fuharosokban hiába a sugárzás és ragyogás, ami 
Zsófiából árad, az erkölcs és elmeél, ami a lovagból, a jóság és életerő, ami az anyából, 
a szépségnek, kellemnek és méltóságnak az a lehetősége, ami a nővérekből — gyengék 
vagyunk. 
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M Ű H E L Y 

POMOGÁTS BÉLA 

ROMÁNIAI MAGYAR IRODALOM* 
(1918-1948) 

A magyar kisebbség önmagára talál 

Erdély, az erdélyi magyarság történelmi sorsát az első világháborús veteség döntötte 
el, az események gyorsan követték egymást, a történelmi Magyarország délkeleti terüle-
teit hamarosan a nagyromán állam kebelezte be. 1918. október 12-én a Román Nem-
zeti Párt nagyváradi kiáltványa bejelentette, hogy nem ismeri el a magyar törvényho-
zást, november 1-én megalakult a Román Nemzeti Tanács, amelynek vezetője Iuliu 
Maniu, a román egyesülés ideológusa és harcosa lett. A magyar demokrácia már elkésett 
azzal a reformmal, amely a nemzeti autonómia elve alapján próbálta újjászervezni a 
magyar államot, megőrizni annak történelmi kereteit. Kudarcba fulladtak Jászi Oszkár-
nak, a Károlyi-kormány nemzetiségi miniszterének november 13-i aradi tárgyalásai, 
amelyeket az erdélyi román vezetőkkel folytatott. December 1-én a Gyulafehérváron 
összehívott román nemzeti gyűlés Vasile Goldig, Çtefan Pop-Cicero és a román szociál-
demokrata vezetők erdélyi autonómiára irányuló állásfoglalásával szemben megszavazta 
Maniu és Alexandru Vaida-Voevod határozati javaslatát, amely Erdély Romániával való 
egyesítését írta elő, ugyanakkor demokratikus szabadságjogokat és földreformot hirde-
tett, az együtt élő népek számára pedig önkormányzatot ígért. A nemzeti gyűlés létre-
hozta az egyesülés végrehajtó szervét, a Consiliul Dirigentet, amely Nagyszebenben 
rendezkedett be. Ferdinánd román király december 11-én királyi dekrétummal rendelte 
el Erdély és Románia egyesítését, a román hadsereg átlépte a Károlyi-kormány belgrádi 
tárgyalásain megállapított demarkációs vonalat és megkezdte Erdély, valamint a vele 
szomszédos területek megszállását. Ezt az időközben megindult magyar és székely szer-
vezkedés már nem tudta megállítani. Apáthy István egyetemi tanár, függetlenségi párti 
politikus vezetésével létrejött a Magyar Nemzeti Tanács erdélyi bizottsága, megalakult a 
Székely Nemzeti Tanács, majd december 22-én Kolozsvárott népgyűlést tartottak, 
amelyre Erdély számos megyéjéből és városából érkeztek küldöttek, közöttük román 
nemzetiségűek is. A népgyűlés hitet tett a polgári demokratikus forradalom célkitűzései 
mellett, a Wilson-féle elvekre hivatkozva követelte az erdélyi magyarság önrendelkezé-
sét, és Apáthy, a radikális párti Janovics Jenő színházigazgató, valamint a szociáldemok-
rata Vincze Sándor vezetésével megválasztotta az erdélyi magyar Kormányzótanácsot. A 
tanács azonban már nem kezdhette meg működését, december 24-én a román csapatok 
bevonultak Kolozsvárra, a következő év tavaszára pedig birtokukba vették mindazokat 
a területeket, amelyeket az 1916-os londoni titkos szerződés az Osztrák—Magyar 
Monarchia ellen hadbanálló Romániának ígért. A Magyar Vörös Hadsereg veresége, 

*A magyar irodalom a világirodalom folyamatában c. munka harmadik kötetébe készült fejezet. 
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majd a trianoni békeszerződés aláírása véglegessé tette a fegyveres erővel kialakított 
helyzetet. Az erdélyi magyarság történetében új korszak kezdődött: a kisebbségi beren-
dezkedés, a nemzetiségi küzdelmek korszaka. 

Az Erdélyben élő magyar népesség nemzetiségi tudatának kialakulása nehéz küzdel-
mek között történt. Románia új határai közé nagylétszámú magyar, kisebb létszámú 
német lakosság került, amely történelmileg kialakult tagozott társadalmat alkotott. Er-
dély és a többi Romániához csatolt terület nemzetiségi viszonyait két népszámlálás: az 
1910-es utolsó magyar és az 1930-as első román felmérés írta le. Az 1910-es népszámlá-
lás értelmében ezen a területen 1 658 736 (31,65%) magyar, 2 821 773 (53,84%) ro-
mán, 556 009 (10,61%) német és 204 879 (3,90%) egyéb (szerb, szlovák, bolgár, kár-
pátukrán stb.) nemzetiségű lakos élt. Az 1930-as román népszámlálás 1 353 675 
(24,42%) magyar, 3 206 261 (57,84%) román, 543 622 (9,11%) német és 439 692 
(7,93%) egyéb nemzetiségű lakost mutatott ki. A magyar nemzetiségű lakosság számá-
nak közel háromszázezres csökkenését részben a Magyarországra történő áttelepülések 
(„repatriálások") tömeges mérete (ez 1918 és 1924 között összesen 197 035 főt tett 
ki), részben a magyar anyanyelvű zsidóság külön nemzetiségként történő kezelése, a 
magyarságtól való megkülönböztetése (ezek létszáma az 1930-as népszámlálás szerint 
178 699 fő volt) okozta. A magyar nemzetiségű lakosság tekintélyes része meghatáro-
zott körzetekben tömörült, ezekben a népesség abszolút vagy relatív többségét alkotta. 
Ilyen körzetek voltak a székely megyék: Csík, Háromszék, Udvarhely és Maros-Torda, a 
trianoni határral szomszédos Arad, Bihar, Szatmár és Szilágy megyei területek, továbbá 
a Kolozs megyei Kalotaszeg, a Maros völgyében Aranyos-szék, illetve a Zsil-völgyi 
bányavidék. Ugyancsak határozott magyar többség volt található a városokban, Arad, 
Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmár, Temesvár és természetesen a 
székely városok lakosságának többsége mindkét népszámlálás alkalmával magyarnak 
vallotta magát. Az erdélyi területen számon tartott negyvenkilenc város lakossága 1910-
ben 62,7%-ban magyar, 18,9%-ban román, 1930-ban 39%-ban magyar, 31,1%-ban ro-
mán nemzetiségű volt. 

A magyarság területi elhelyezkedése bizonyos mértékig a romániai magyar kisebbség 
társadalmi szerkezetére is utalt; a mezőgazdasági és az ipari, valamint kereskedelmi 
szektorban dolgozók nemzetiségi összetételét az szabta meg, hogy a polgári átalakulás 
és a tőkés gazdasági fejlődés elsősorban a magyar és német lakosságot érintette. Az 
erdélyi magyarság társadalmi szerkezete a történetileg kialakult viszonyok és a modern 
polgári fejlődés következtében eltért mind a magyarországi, mind az óromániai (regáti) 
társadalom berendezkedésétől. Erdélyben erős volt a magyar földbirtokos osztály, és a 
dualizmus korának kormányai minden eszközzel védelmezték ennek az osztálynak az 
érdekeit, a földtulajdonban való részesedése mindazonáltal elmaradt a magyarországi, 
illetve az óromániai földbirtokos osztály részesedése mögött. A nagybirtok aránya a 
földterületet tekintve Magyarországon és Romániában egyaránt 50% körül mozgott, 
Erdélyben mindössze 10%-ra volt tehető. Az ottani állapotokat a közép- és kisbirtokos 
rétegek viszonylag nagyobb gazdasági és társadalmi ereje jellemezte, gyengébb volt a 
nagybirtok szerepe, s ezt tovább gyengítette az 1918 utáni román földreform, egyszer-
smind jóformán ismeretlen volt az a föld nélküli szegényparasztság, amely Magyarorszá-
gon és Romániában egyaránt a társadalmi elégedetlenség egyik fő erejét alkotta. Az 
erdélyi magyar tőke általában másodrendű helyzetben volt 1918 előtt, a bányák és 
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iparvállalatok budapesti és külföldi, illetve erdélyi szász és román érdekeltségek kezében 
voltak, az államhatalom megváltozása után pedig a bukaresti tőke hódított magának 
állásokat. Ugyanakkor igen erősek voltak a társadalmi középrétegek: a korábbi állami és 
megyei tisztviselők, a szabad pályákon elhelyezkedő értelmiség, az iparral, illetve keres-
kedelemmel foglalkozó kispolgárság, illetve a módosabb parasztság igen befolyásos tár-
sadalmi réteget alkotott. Általában ennek a rétegnek a képviselői állottak a nemzetiségi 
politikai és kulturális mozgalmak élén, ők vállaltak feladatot a magyar-román szellemi 
együttműködés szervezésében is. Az erdélyi magyar munkásság a hagyományos ipari 
körzetekben: a nagyvárosokban és a bányavidékeken összpontosult. Erdély ipari mun-
kásságának nagyobbik része, mintegy 50-70%-a egészen a harmincas évekig magyar 
volt, ez magyarázza a magyar vezetők viszonylag nagyobb szerepét a romániai munkás-
mozgalomban. Az erdélyi társadalom túlnyomó többsége a két világháború közötti 
korszakban is földművelésből élt, a kisbirtokosok között a román, a középbirtokosok 
között a magyar parasztságnak volt nagyobb súlya, a megművelt földterületnek 75%-a 
kisbirtokosok, 15%-a középbirtokosok kezén volt. A székely vidéken, illetve az alföldi 
területeken élő magyar parasztság alkotta a radikális agrármozgalmak társadalmi bázisát. 

A romániai magyar kisebbség közjogi helyzetét és nemzetiségpolitikai törekvéseit 
elvben az egyesülést kimondó Gyulafehérvári Határozatok és a párizsi békeszerződé-
seket kiegészítő kisebbségi megállapodások szabták meg. Maniu még az aradi tárgyaláso-
kon teljes önkormányzatot, sőt kantonális jogokat helyezett kilátásba, s a Gyulafehér-
váron elfogadott határozatok is ennek megfelelően rögzítették az erdélyi népek nemzeti 
jogait: „Teljes nemzeti szabadság az együtt lakó népek számára. Mindenik népnek joga 
van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, 
saját kebeléből választott egyének által. A törvényhozó testületekben és az ország 
kormányzásában való részvételre minden nép népességének számarányában nyer jogot." 
A nemzetiségi önkormányzat elvét alkalmazta bizonyos mértékig a román kormány 
által Párizsban 1919. december 9-én aláírt kisebbségi szerződés is, amely az „erdélyi 
székely és szász közületeknek, a román állam ellenőrzése mellett, vallási és tanügyi 
kérdésekben helyi önkormányzatot" helyezett kilátásba. Ezek a határozatok és rendel-
kezések azonban sohasem váltak gyakorlati politikává, a háborúban győzelmet arató 
román nacionalizmus nem egyszerűen az elért eredmények konszolidálására törekedett, 
hanem a birtokba vett területek teljes etnikai és kulturális beolvasztására is. Az 1921-
ben végrehajtott földreform, az 1924-ben hozott állampolgársági, iskola- és sajtóügyi, 
illetve az 1926-os választójogi törvény elsősorban a nemzetiségi közélet, illetve művelő-
dés elsorvasztását, a nemzeti kisebbségek erőszakos asszimilációját célozta. 

Az erdélyi magyarság — hasonlóan a kiegyezés utáni erdélyi román politikához — 
kezdetben passzivitásba vonult, az új keretek közé történő beilleszkedés szükségessé-
gét, amely a nemzetiségi intézmények kiépítésének feltétele volt, csak lassanként is-
merte fel. A háborúban vesztes, társadalmi konfliktusok között őrlődő anyaországtól 
nem várhatott védelmet, de a győztes hatalmaktól sem várhatott semmiféle támogatást. 
A főhatalom megváltozása váratlan történelmi katasztrófaként érte, hosszú időn keresz-
tül el sem tudta képzelni, hogy hamarosan ne álljanak helyre az ezeréves állami kere-
tek. „Fehér zászlóval állunk előtted, ismeretlen végzet . . ." — adott hangot a magyarság 
lelkiállapotának a román megszállás előestéjén induló kolozsvári Keleti Újság. És sokak 
keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik Sándor sorai: „Eredj, ha 
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t udsz . . . ( . . . ) Eredj, ha hittelen / Hiszed: a hontalanság odakünn / Nem keserűbb, 
mint idebenn." A passzivitásba süllyedt magyarság nem kívánt részt venni a romániai 
politikai életben, a megyei és városi tisztviselők megtagadták a hivatali eskü letételét, s 
mind többen indultak el Magyarország felé, hogy a megfogyatkozott, válságokkal küzdő 
országban próbáljanak otthont teremteni. 

Az általános csüggedésnek ebben a kiábrándító légkörében először Bemády György 
volt marosvásárhelyi polgármester 1920-ban közreadott Nyílt levele, majd Kós Károly 
Budapestről hazatért építész és író 1921 januárjában megjelent Kiáltó szó című röpirata 
hirdetett nemzetiségi politikai aktivitást: „Fölébredtünk. Látni akarunk tisztán. Szembe 
akarunk nézni az Élettel, tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk 
magunkat. Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a 
célt, amit el akarunk érni ( . . . ) kiáltok Neked: Erdély, Bánság, Kőrös-vidék és Márama-
ros ezeresztendős magyarsága: Ébredj kétesztendős álmodból, szemedet nyisd ki, nézz 
széjjel és állj az új életben tusakodni akarók közé. ( . . . ) Kiáltom a jelszót: építenünk 
kell, szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája. 
(. . .) Ezt kiáltom és hinni akarom, hogy nem leszek mégsem pusztába kiáltó szó 
csupán . . . " Kós Károly és a röpirat két másik írásának szerzője: Paál Árpád és Zágoni 
István a békeszerződések nyomán kialakult közép-európai realitások elfogadását sür-
gette, megértést kívánt a többségi nemzet és a kisebbségek között, a magyar—román 
megbékéléstől, a kölcsönös bizalom kialakulásától várta a nemzetiségi kívánságok telje-
sülését. Ugyanakkor az új állam belső békéjének elengedhetetlen feltételeként jelölte 
meg ezeknek a jogos kívánságoknak a teljesítését: a nemzeti nyelv és kultúra fenntartá-
sát, a nemzetiségi népesség szociális biztonságát és fejlődését. Ezeket a célokat tűzte 
maga elé az 1921 júniusában Kalotaszegen megalakított Erdélyi Magyar Néppárt is, 
amely Kós irányításával az erdélyi magyar radikálisok tömörítésére törekedett. A népi 
erők szervezkedésének hírére mozdult meg a konzervatív politikusok tábora, amely 
1921 júliusában Kolozsvárott hozta létre a Magyar Szövetséget, mint pártok felett álló 
egyetemes magyar nemzetiségi képviseletet, majd ennek betiltása után 1922 februárjá-
ban a Magyar Nemzeti Pártot. Ugyanennek az évnek a végén a két magyar párt, a 
nemzetiségi egység követelményét elfogadva, kimondta egyesülését, az egységes Magyar 
Párt vezetése mindazonáltal hamarosan a „történelmi osztályok", a konzervatív poli-
tikusok kezébe került. A párt ezt követve részt vett a román választásokon, és tíz-ti-
zenöt képviselőt, illetve szenátort mindig sikerült a bukaresti parlamentbe juttatnia. A 
volt néppárti politikusok, valamint az erdélyi magyar liberálisok, közöttük Krenner 
Miklós, aki Spectator néven folytatott kiemelkedő publicisztikai tevékenységet, néhány-
szor felléptek a Magyar Párt demokratizálása mellett, szándékaikat azonban nem kísérte 
siker. A nemzetiségi közélet polgári radikális és agrárdemokrata mozgalmai így kénysze-
rültek arra, hogy a kulturális életben keressenek érvényesülést. 

A nemzetiségi irodalom megszervezése 

A romániai magyar irodalom az erdélyi magyarság nemzetiségi létével egyidős. 
Mondani szokás, hogy a „semmiből" született, egy minden korábbi intézményt magával 
sodró történelmi változás kényszerében s eredményeként. Pedig ennek az irodalomnak 
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igen gazdagok a hagyományai és előzményei, s nélkülük nem is léphetett volna fel azzal 
a szellemi életet teremtő erővel és kialakult arculattal, amelyet nyomban az állami 
hatalom megváltozása után mutatott. A vajúdás gyötrelmei Erdélyben kisebbek, ered-
ményei tartósabbak voltak, mint Szlovákiában vagy a Vajdaságban, ahol a magyar iro-
dalom hosszú éveken keresztül hősies vállalkozások és csüggesztő kudarcok között ke-
reste lehetőségeit és feladatait. Erdélyben is voltak kudarcok, csődbe ment kísérletek, 
mégis természetesebb módon, gazdagabb eredménnyel ment végbe az irodalomalapítás 
küzdelmes folyamata. Nagyrészt a régebbi és erősebb hagyományok következtében: a 
nemzetiségi keretek közé került erdélyi magyarság ugyanis évszázados történelmi és 
művelődési hagyományokra tekintett vissza: az egyetemes magyar hagyományok mellett 
külön erdélyi tradíciókra is. A székelység viszonylag külön mederben folyó története, a 
feudális rend ellen küzdő erdélyi parasztmozgalmak (Budai Nagy Antal és Dózsa 
György mozgalmainak) emlékezete, az erdélyi fejedelemség kulturális öröksége, az 
1848—1849-es szabadságharc erdélyi emlékeinek ápolása, valamint az erdélyi népek 
együttélésének és közös szabadságküzdelmeinek hagyománya ugyanúgy hatással volt 
ennek a tradíciónak a kialakulására, mint az erdélyi magyar kultúra kiváló egyénisége-
inek példája. Az erdélyi magyar köztudat bensőséges ragaszkodással őrizte Apáczai 
Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, Körösi Csorna Sándor, Bolyai Farkas, Bolyai János, 
Barabás Miklós, Jósika Miklós és Kemény Zsigmond emlékét. Komoly szerepet játszot-
tak az erdélyi magyar tradíció kialakításában olyan történelmi múltú magyar iskolák és 
kollégiumok, mint a kolozsvári katolikus, református és unitárius kollégium, a nagy-
enyedi Bethlen-, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó és a zilahi Wesselényi-kollégium. 
Ugyancsak a regionális hagyományok gondozását vállalták az irodalmi és közművelődési 
társaságok, a többi között az 1876-ban alapított marosvásárhelyi Kemény Zsigmond 
Társaság, az 1888-ban alapított kolozsvári Erdélyi Irodalmi Társaság, az 1892-ben alapí-
tott nagyváradi Szigligeti Társaság és az 1903-ban alapított temesvári Arany János 
Társaság. 

A kiegyezés utáni Magyarország politikai és kulturális élete Budapesten összponto-
sult: az erdélyi (illetve partiumi) származású Ady Endre, Kaffka Margit és Szabó Dezső 
is a főváros irodalmi életében találta meg helyét. A századforduló után több oldalról is 
felvetődött az „irodalmi decentralizáció" gondolata. A decentralizációs törekvések célja 
az volt, hogy a vidéki városok korábbi provinciális jellegű kultúráját eleven és korszerű 
szellemi élet váltsa fel. Ezt a programot képviselte a nagyváradi Holnap köre, a kolozs-
vári Kelet és a temesvári Dél Irodalmi Társaság, az 1911-ben Bárd Oszkár szerkesztésé-
ben megjelenő kolozsvári Haladás, az 1914-ben Désen Egyed Zoltán és Kállay Miklós 
által szerkesztett Erdélyi Figyelő, az 1912-ben Sztánán Kós Károly szerkesztette Kalo-
taszeg, az 1915-ben Kolozsvárott S. Nagy László által alapított Kolozsvári (1916-tól 
Erdélyi) Szemle, végül az 1918-ban ugyancsak Kolozsvárott Szentimrei Jenő szerkeszté-
sében megjelent Űj Erdély című folyóirat. Mindezek az írói csoportosulások és irodalmi, 
illetve közművelődési folyóiratok a hazai demokratikus mozgalmakat és az erdélyi népek 
együttműködésének ügyét támogatták, a haladó irodalmi törekvések népszerűsítésében 
vállaltak feladatot. 

E folyóiratokban jelentkezett a későbbi nemzetiségi irodalom néhány kiváló egyéni-
sége, közöttük Áprily Lajos, Tompa László, Reményik Sándor, Kós Károly, Szentimrei 
Jenő, Berde Mária, Bárd Oszkár és Ligeti Ernő. A születő erdélyi magyar irodalomban 
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ők képviselték a regionális hagyományokat, ők alapozták meg az erdélyi tradíció foly-
tonosságát. Az 1919-es történelmi fordulat után hozzájuk csatlakoztak azok a buda-
pesti írók, akiket családi vagy kultúrpolitikai megfontolások vezettek vissza erdélyi 
szülőföldjükre, közöttük Benedek Elek, Bánffy Miklós és Kuncz Aladár, illetve azok a 
baloldali értelmiségiek, akik a forradalmak leverése után kényszerültek emigrációba, és 
Erdélyt választották új hazájuknak, közöttük Gaál Gábor, Franyó Zoltán és Kádár 
Imre. Végül a rohamosan fejlődő irodalmi élet vonzásában léptek fel azok a fiatalabb 
írók, akik már a kisebbségi lét körülményei között szerezték meghatározó tapasztalatai-
kat, közöttük Tamási Áron, Nyírő József, Kacsó Sándor, Kemény János és Karácsony 
Benő. Az irodalmi élet kezdetben vitákkal zajlott, a liberálisok és a konzervatívok, a 
tradíciók és a progresszió hívei szellemi viadalokban mérték össze erejüket. Ezek a 
viadalok azonban, minden bizonnyal a közösen viselt kisebbségi sors következtében, 
sohasem voltak olyan kérlelhetetlenek, mint a Magyarországon folyó irodalmi viták, 
pontosabban a hivatalos irodalom támadásai az irodalmi progresszió ellen. A regionális 
hagyományok és az emigránsok által képviselt állásfoglalások meglehetősen hamar ki-
egyenlítődtek, a különböző forrásokból származó gondolatok gyorsan egymásba ötvö-
ződtek. Valójában ezek az elvi szintézisek (vagy kompromisszumok) szabták meg a 
romániai magyar irodalom ideológiáját a húszas években. 

Az elvi küzdelmekben és áldozatos írói vállalkozásokban kifejlődő nemzetiségi iro-
dalomnak létre kellett hoznia a maga intézményeit: az irodalmi folyóiratok és a könyv-
kiadó vállalatok rendszerét. Az első folyóirat-kísérletek rendkívül rövid életűek voltak, a 
megjelentetés anyagi fedezete gyorsan kimerült, az elszegényedett közönség nem tudta 
megfelelő mértékben támogatni a vállalkozást. Mégis ezekben a lapokban jött létre a 
nemzetiségi irodalom igénye, azé az irodalomé, amely általában a magyarországi Nyu-
gat-mozgalom, illetve kisebb mértékben az avantgarde irányzatok törekvéseit képviselte 
a kisebbségi művelődés mostoha feltételei között. A már korábban megindult Erdélyi 
Szemle mellett elsőnek 1919 nyarán Tabéry Géza jelentette meg Nagyváradon a Magyar 
Szó, illetve Zsolt Béla ugyancsak Nagyváradon a Tavasz című folyóiratot. 1919-1920-
ban Osvát Kálmán (a Nyugat szerkesztőjének testvére) Marosvásárhelyen adta közre a 
Zord Időt, 1920-1922-ben Kádár Imre, Ligeti Ernő, Paál Árpád és Szentimrei Jenő 
szerkesztésében Kolozsvárott jelent meg a Napkelet, amely a progresszív irodalom egész 
táborának összefogására törekedve az útjára induló nemzetiségi irodalom legjobb tehet-
ségeit szólaltatta meg. A modern irodalomnak adott teret Franyó Zoltán 1924-1925-
ben Aradon szerkesztett Genius, illetve (Jj Genius című folyóirata. Az avantgarde művé-
szeti nézeteit képviselte Szántó György 1925-1926-ban szintén Aradon szerkesztett 
Periszkóp című szemléje. Kezdetben Dienes László 1926-ban alapított kolozsvári Ko-
runkja is a művészeti modernizmus szellemét követte. A sajátosan liberális színezetű 
erdélyi konzervativizmust, illetve a regionális hagyományokat az 1921-ben Reményik 
Sándor szerkesztésében induló (tulajdonképpen az Erdélyi Szemle örökébe lépő) Pász-
tortűz című folyóirat szólaltatta meg. Ugyancsak a konzervatív eszmék jegyében lépett 
fel 1924 és 1929 között a nagy múltú Erdélyi Múzeum című folyóirat örököseként az 
Erdélyi Irodalmi Szemle, amely színvonalas nyelvészeti, irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányokat közölt. 1929-től kezdve ismét Erdélyi Múzeum címen jelent meg, Bitay 
Árpád, Csüry Bálint, György Lajos, Kelemen Lajos, Kristóf György és Tavaszy Sándor 
tartoztak vezető munkatársai közé. A kisebbségi élet első öt esztendejében 330 folyó-
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irat és lap működött, ebből 243 volt új alapítású. Ezen belül a politikai sajtót 18 napi-
és 53 hetilap képviselte, ezeknek is komoly irodalomszervező szerep jutott, közülük a 
kolozsvári Ellenzéket, Keleti Újságot, Újságot és Vasárnapot, a Nagyváradi Naplót, a 
Brassói Lapokat és a Temesvári Hírlapot, illetve Jakabffy Elemér Lúgoson megjelenő 
Magyar Kisebbség című igényes hetilapját kell megemlítenünk. 

E folyóiratok és lapok körül alakultak ki a nemzetiségi irodalom első csoportosulá-
sai: a Pásztortűz regionális hagyományokat képviselő íróinak csoportja, a Napkelet 
„nyugatos" szellemben dolgozó liberális íróköre, az avantgarde mozgalom hívei, a Bene-
dek Elek körül gyülekező székely írók (Nyírő József, Szentimrei Jenő, Tamási Áron) 
vagy a „tizenegyek" antológiájában ( Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal 
erdélyi írótól, Kolozsvár, 1923) fellépő fiatalok: Tamási Áron, Kacsó Sándor, Kemény 
János és Balázs Ferenc. 

Az irodalmi intézmények fejlődését mutatták a könyvkiadói vállalkozások eredmé-
nyei, a kiadott könyvek növekvő mennyisége is. Az első hat esztendő folyamán 1066 
magyar könyv hagyta el a nyomdát, s ezeknek egyharmada volt szépirodalmi alkotás. A 
megjelent művek teljes példányszáma jóval meghaladta az egymilliót, nagyjából felerész-
ben készültek Kolozsvárott, de számos kiadvány látott napvilágot Nagyváradon, Brassó-
ban, Aradon, Temesváron és Marosvásárhelyen is. Sorra alakultak a kiadók, születtek a 
könyvsorozatok, a megfelelő tőke hiányában azonban sorra tönkre is mentek: hamaro-
san kiviláglott, hogy olyan könyvkiadóra van szükség, amely a budapesti kiadókkal is 
képes versenyezni. A számtalan csődbe ment vállalkozás után az 1924-ben Kolozsvárott 
alapított Erdélyi Szépmíves Céhnek sikerült megvetnie lábát a bizonytalan talajon. A 
Céhet Kós Károly, Paál Árpád, Nyírő József, Kádár Imre, Ligeti Ernő és Zágoni István 
hozta létre: évente általában tíz-tizenkét kötetet adott ki, a szükséges tőkét előfizetéses 
amatőr-sorozata révén szerezte meg, s ennek jövedelméből adta közre az olcsóbb nép-
szerű sorozatot. A Céh fennállásának két évtizede során százhatvannégy könyvet adott 
ki, közöttük a romániai magyar irodalom számos remekművét, Áprily Lajos, Tompa 
László, Dsida Jenő, Kós Károly, Molter Károly, Kuncz Aladár, Tamási Áron és mások 
könyveit. A fejlődő irodalmi sajtó és könyvkiadás jelezte, hogy a nemzetiségi közélet 
megszervezésével egyidőben kialakultak az irodalmi élet intézményei is. A lassan talpra-
álló és mindinkább megerősödő erdélyi magyar irodalom, mint a kisebbségi kultúra 
vezető ereje, alakította a romániai magyarság nemzetiségi, történelmi tudatát, a kisebb-
ségi élet eszményeit és törekvéseit. Kós Károly nem kevés öntudattal állapíthatta meg, 
hogy a kulturális alkotó munka hozta létre az igazi „nemzetpolitikai produkciót", s 
nem a pártpolitika: az erdélyi magyarság valóban az irodalomban találhatta meg a magá 
igazi képviseletét, valódi szellemi otthonát. 

Az Erdélyi Helikon 

A feladataira találó romániai magyar irodalom eredményei tűzték napirendre az 
irodalmi élet tartósabb intézményeinek létrehozását, az egymástól függetlenül kialakuló 
szellemi vállalkozások összefogását. Ez a mind erőteljesebb igény vezetett a kisebbségi 
irodalom demokratikus koalíciójának kialakításához, a Hejikon elnevezésű íróközösség 
létrehozásához. Az írói közösség tervét Berde Mária, Tabéry Géza és Kuncz Aladár 
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vetette fel, megvalósítására a fiatal Kemény János báró vállalkozott, aki családi birto-
kainak nagy részét az irodalom támogatására áldozta. 1926. június 17-én huszonhét írót 
- a többi között Áprily Lajost, Bánffy Miklós grófot, Bartalis Jánost, Berde Máriát, 
Endre Károlyt, Gyallay Domokost, Kacsó Sándort, Kádár Imrét, Karácsony Benőt, Kós 
Károlyt, Kuncz Aladárt, Ligeti Ernőt, Makkai Sándort, Molter Károlyt, Nyírő Józsefet, 
Olosz Lajost, Reményik Sándort, Sipos Domokost, Szentimrei Jenőt, Tabéry Gézát, 
Tamási Áront és Tompa Lászlót — hívott meg marosvécsi kastélyába, mint meghívó 
levelében írta, azzal a céllal, hogy „irodalmi terveinket, szándékainkat megbeszéljük és 
együttes, alapos tanácskozásban mintegy helyzetképet vegyünk fel az erdélyi irodalom 
mai állapotáról és jövő lehetőségeiről". Az ettől kezdve minden nyáron összegyűlő, 
közös dolgaikat megbeszélő írók alkották a marosvécsi Helikont. A Helikon két évtize-
des története során megmaradt annak a kötetlen munkaközösségnek, amelynek alapítói 
tervezték. Nem is lehetett volna szervezett testület vagy mozgalom, tagjait nem kap-
csolta össze közös ideológia, a kisebbségi helyzet ennek ellenére az erők egyesítését 
kívánta a közös nemzetiségi felelősség alapján. A nemzetiségi kultúra, az erdélyi magyar 
irodalom szolgálatának közös ügye fűzte össze egymással a konzervatív szabadelvű 
Bánffy Miklóst, a reform-konzervativizmust képviselő Makkai Sándort, Reményik Sán-
dort, a liberális nézeteket valló Kuncz Aladárt, Molter Károlyt, a polgári radikális Ligeti 
Ernőt, Tabéry Gézát, a népi radikális Kós Károlyt, végül a népi demokratikus elveket 
hirdető Tamási Áront, Kacsó Sándort. 

Hasonló koalíciós elvek érvényesültek a marosvécsi íróközösség 1928-ban megindí-
tott folyóiratában, az Erdélyi Helikonban. Első szerkesztője Áprily Lajos volt, őt, miu-
tán áttelepült Budapestre, Kuncz Aladár, majd ennek váratlan halála után Kós Károly 
követte, főszerkesztőként mindvégig Bánffy Miklós neve állott a címlapon. A harmincas 
években Kovács Lászlónak volt jelentékeny szerepe a folyóirat szerkesztésében. Az 
Erdélyi Helikon 1944 őszéig a nemzetiségi irodalom hatékony szervezője volt, kiadását 
a sikeresen gazdálkodó Erdélyi Szépmíves Céh vállalta, hasábjain a romániai magyar 
irodalom számos értékes műve jelent meg, de fórumot adott magyarországi és más 
szomszédos országokban élő magyar íróknak, például Babitsnak, Kosztolányinak, Mó-
ricznak, Németh Lászlónak, József Attilának is. Elsősorban szépirodalmat közölt, emel-
lett maradandó irodalmi, történelmi és néprajzi tanulmányoknak, a modern európai és 
a román irodalmat ismertető beszámolóknak, képzőművészeti írásoknak is teret adott. 

A marosvécsi íróközösség, az Erdélyi Helikon írói igen különböző nézeteket képvi-
seltek, szellemi koalíciójuk az „erdélyi gondolatban" találta meg azt az eszmét, amely e 
nézeteket összefoghatta. Az „erdélyiség", a „transzilvánizmus" eszméje már a tízes évek 
regionális erdélyi magyar irodalmában is szerepet kapott, igazi kifejlődése azonban a 
nemzetiségi lét körülményei között történt. Kós Károly Kiáltó szó című röpirata Er-
dély sajátos történelmi és művelődési hagyományaira figyelmeztetett: „Erdély, Ardeal, 
Siebenbürgen, Transsilvania vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: feltámadt és 
van (. . . ) mi nem az egységes magyarságból elszakasztott egyszerű lélekszám vagyunk, 
de külön históriai egység ezer esztendő óta, saját, külön erdélyi öntudattal, önálló 
kultúrával, önérzettel." Az „erdélyi gondolatnak" ezt követve igen gazdag irodalma jött 
létre: Kós Károly Erdély (1929) című kultúrtörténeti vázlata" elsősorban az erdélyi 
művészet emlékeivel és hagyományaival érvelt az országrész önálló kulturális fejlődése 
mellett, Tabéry Géza Emlékkönyv (1930) című munkája a nemzetiségi irodalom kezde-
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teiről, a „transzilvánista" gondolat kialakulásáról adott képet, mellettük Kuncz Aladár, 
Makkai Sándor, Szentimrei Jenő, Ligeti Emő, Krenner Miklós tanulmányai, Áprily 
Lajos, Tompa László, Berde Mária versei, Kós Károly, Bánffy Miklós, Kacsó Sándor, 
Sipos Domokos prózai művei tettek hitet az erdélyi hagyományok éltető ereje mellett, 
s fogalmazták meg a „transzilvánista" irodalom törekvéseit. 

A „transzilvánista" irodalom magáénak vallotta az erdélyi történelem szabadelvű 
hagyományait. Ahogy Kuncz Aladár Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában 
című tanulmánya megállapította, az „erdélyiség" tulajdonképpen a „nemzetek, vallások, 
világszemléletek, népi szokások, társadalmi osztályok és külső hatalmi érdekek bölcs és 
eszes kiegyensúlyozását" jelentette. Az erdélyi történelemben természetesen gyakoriak 
voltak a belső háborúságok, a társadalmi, vallási és nemzetiségi küzdelmek is, és a 
feltámadó szenvedélyek időnként pusztító erővel törtek a fáradságos munkával létre-
hozott közös civilizációra. Erdély történetének is voltak „sötét korszakai", mindazon-
által, éppen az egymástól eltérő fejlődési tendenciák és intézmények sokasága követ-
keztében, kialakultak a méltányosság, a türelem, a pluralizmus hagyományai is. Vi-
szonylag zárt földrajzi környezetben fejlődött egymás mellett a római katolikus, evan-
gélikus, református, unitárius, görögkatolikus és ortodox vallás, a magyar, német és 
román nemzetiség, illetve ezek kultúrája. Az egymás mellett élés, az egymás iránt 
tanúsított türelem a történelmi Erdély értékes politikai és etikai öröksége volt. Az 
1557-es tordai országgyűlés a legtöbb európai országot megelőzve mondta ki, hogy 
mindenki saját elhatározása szerint követheti akár a régi, akár az új hitet, az 1564-es 
országgyűlés megerősítette ezt a határozatot, az 1568-as pedig már azt is törvénybe 
foglalta, hogy mindenki szabadon terjesztheti hitbeli meggyőződését. A lelkiismereti 
szabadság eszméje, a pluralista társadalom eszméjére épülő politikai, vallási és nemzeti 
tolerancia ezzel bekerült az erdélyi alkotmányosság alapelvei, a jellegzetesen erdélyi 
tradíciók közé, és ezeket a tradíciókat vállalta és képviselte a transzilvánista ideológia. 

A transzilvánisták őszintén hittek a pluralista erdélyi kultúra eszméjében, de nem 
kívántak regionális elzárkózást, ellenkezőleg: az önként vállalt nemzetiségi elkötelezett-
séget magasrendű európai igényességgel kötötték össze, a szűkebb erdélyi láthatárt az 
egyetemes emberi horizont felé akarták tágítani. Az európai tájékozódás is a történeti 
Erdély nemes örökségéhez tartozott, s a kisebbségi lét körülményei között a romániai 
magyar irodalom már első eszmélésétől fogva egyetemes kitekintésre készült, az iroda-
lom nemzeteket egymáshoz fűző erejében reménykedett. Arra számított, hogy az euró-
pai érzés és tudat körében találkozhat a román irodalommal, és újíthatja meg termé-
szetszerű egységét a magyar nemzeti művelődéssel. A transzilvánista ideológia egyete-
mes távlatát jelezte Áprily Lajos, midőn az Erdélyi Helikon programadó szerkesztői 
nyilatkozatában európai igényességet hirdetett, s az egyetemes látóhatár kialakításában 
jelölte meg a folyóirat egyik fontos feladatát: „Erdélyisége világ-figyelő tető, nem szem-
határ-szűkítő provincializmus. (. . .) Várja a források friss erejét, de a távoli torkolatok 
is fellüktetnek benne." Az „erdélyi gondolatban" egyesülő helikoni irodalom kettős 
kötésben élt: egyszerre kötelezte el magát a nemzetiségi közösségnek és az emberi 
egyetemesség eszményének. A szülőföld szűkebb körében érezte otthon magát, azt 
azonban tudta, hogy az európai élet és művelődés nagy áramlataitól nem szabad elsza-
kadnia. A Helikon egyetemesebb távlatokat keresve a kor humanista irodalmához for-
dult erősítő példáért, az egyetemes humánumot kereste a világ-, a magyar és a román 
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irodalomban is, ezért vonzódott olyan írókhoz, mint Thomas Mann, Romain Rolland, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tudor Arghezi és Victor Eftimiu. A szerveződő 
nemzetiségi irodalom regionális tudatának és európai orientációjának határozott erkölcsi 
karaktere volt, az erdélyi magyar irodalom a kisebbségi humanizmus eszményét kö-
vette. A helikonisták abban látták a kisebbségi létbe került magyarság időszerű hivatá-
sát, hogy szolgálja az együtt élő népek testvériségét és alakítsa ki a közép-európai 
együttélés űj módozatait. A „transzilvánizmus" hívei a szükségből csináltak erényt, a 
kisebbségi helyzetet sajátos műhelynek tekintették, amelyben jövendő eszmények for-
málódnak, a kölcsönös türelem, a nemzetek közötti megértés, a Duna-medencei testvéri-
ség eszményei. „Erdély hagyományos kötelessége - hangoztatta Kuncz Aladár - a 
kisebbségi érzés föltárása, az európai élhetőség próbája, a megférés fajok és osztályok 
váltakozó hatalma alatt, az ítélkezés minden igazságtalanság fölött. (. . .) Erdély kínál-
kozik gyógyszerül a kontinensnek, ahol eddig mindig fontosabb volt a térképrajzolás a 
népek békéjénél. Itt nem uszítás a hazaszeretet, a tüze itt nem gyűjt, hanem világít, 
hogy mellette egymástól tanulhassanak a versengő népek." Az „erdélyi modell", ahogy 
a „transzilvánisták" képzeletében és írásaiban megjelent, az ellentéteken és elfogultsá-
gokon felülemelkedő népi együttélés alkotó példáját tárta a nemzeti antagonizmusok 
között őrlődő Közép-Európa elé. 

Az együtt élő erdélyi népek testvériségének, alkotó kulturális együttműködésének 
eszméje a transzilvánista ideológia alapvető elvei közé tartozott. Különösen nagy szerep 
és felelősség hárult az erdélyi megértés szolgálatában fellépő írókra, a művelődési kap-
csolatok szervezőire. A születő erdélyi magyar irodalom komoly felelősségtudattal vál-
lalta e nehéz küldetés köznapi feladatait, és összefogva a haladó szellemű román, vala-
mint szász értelmiséggel szép eredményeket ért el az irodalmi együttműködés terén a 
két világháború között. Már az 1926-ban rendezett első marosvécsi találkozó amellett 
nyilatkozott, hogy fejleszteni kell a magyar—román és magyar—szász művelődési kap-
csolatokat, e program jegyében kapott meghívást a vécsi várba Emanoil Bucufa, a 
román Реп-klub főtitkára és Heinrich Zillich, a brassói Klingsor című szász folyóirat 
szerkesztője. A Helikon írói nem politikai kompromisszumnak szánták a román és szász 
irodalomhoz történő közeledést, őszintén bíztak az „erdélyi gondolat" népeket össze-
békítő és irodalmakat közös munkára fogó erejében. „Nem lehet erdélyi magyar író az 
— hangoztatta Kuncz Aladár Erdély az én hazám című 1929-ben keletkezett írásá-
ban —, aki ezekről a párhuzamos irodalmi mozgalmakról (román, szász) nem tud. Éle-
tünknek egymásra utaltsága hozza egymás közelébe ezt a három irodalmat, s lehetetlen 
kikerülni, hogy ezeknek egymásra hatása, egymással való bensőséges érintkezése ne 
legyen. Elodázhatatlan feladata az erdélyi magyar irodalomnak, hogy ezeket a szellemi 
érintkezéseket kimélyítse." A húszas és harmincas évek fordulóján valóban sokat fejlőd-
tek a magyar—román irodalmi kapcsolatok: 1928-ban a Helikon írói Bukarestben ren-
deztek előadóestet, 1932-ben Bánffy Miklós elnökletével Kolozsvárott megalakult a 
romániai Реп-klub magyar tagozata, az Erdélyi Helikon rendszeresen közölte román 
írók, közöttük Tudor Arghezi, Emil Isac, Lucián Blaga, Octavian Goga, Ion Pillát és 
Zaharia Stancu műveit, 1932-ben az Erdélyi Szépmíves Céh adta közre Kádár Imre A 
havas balladái című román balladaválogatását, 1934-ben pedig ugyancsak Kádár Imre 
fordításában öt román színdarab jelent meg. A román szellemi élet is figyelemmel 
kísérte az erdélyi magyar irodalmat, ennek a figyelemnek a legfőbb eredménye Ion 
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Chinezu Aspecte din literatura maghiarâ ardeleanâ című erdélyi magyar irodalomtörté-
nete volt. A marosvécsi Helikon első éveiben még szorosabb nézetazonosság és együtt-
működés alakult ki az erdélyi szász irodalmi élettel. A szász írók őszinte rokonszenvvel 
üdvözölték a „transzilván" eszméket, minthogy ők is érdekeltek voltak a történeti 
Erdély szabadelvű hagyományainak ápolásában. A Helikon és a szász irodalom között 
termékeny kapcsolatok alakultak ki: 1928-ban Nagyenyeden találkoztak a két irodalom 
képviselői, majd Kolozsvárott rendeztek szász irodalmi estet, amelyet a magyar írók 
1929-ben Brassóban viszonoztak, az Erdélyi Helikon igen gyakran tolmácsolta, illetve 
ismertette a nevesebb szász írók: Heinrich Zillich, Otto Folberth és Adolf Meschendör-
fer műveit és a Klingsor is rendszeresen közölte az erdélyi magyar írók munkáit, 
1933-ban a Szépmíves Céh Kós Károly fordításában Corona címmel megjelentette Me-
schendörfer Die Stadt im Osten című nemzetiségi regényét. A magyar—román és ma-
gyar—szász irodalmi kapcsolatok mégsem tudtak igazán kifejlődni: a harmincas évek 
nagy román nacionalista törekvései, illetve a szász irodalom 1933-ban bekövetkezett 
nagynémet orientációja megakadályozták a hatékonyabb együttműködést. 

A „transzilvánista" irodalom alkotó érdeklődéssel fedezte fel az erdélyi hagyomá-
nyokat, őszinte hittel kereste az összeköttetést az európai szellem nagy mozgalmaival és 
tervszerű tudatossággal szolgálta az erdélyi népek testvériségének eszméjét, és ugyan-
ilyen tudatossággal képviselte az egyetemes magyar irodalom összetartozásának gondola-
tát is. A Helikon írói több alkalommal is hitet tettek a magyar nemzeti irodalom 
lényegi egysége mellett, azt hangoztatva, hogy a nemzetiségi irodalmi kultúra sem kíván 
elszakadni attól a sok évszázados hagyománytól és intézményrendszertől, amelyet a 
magyar nemzeti irodalom jelent. A magyar irodalom egységéről folyó viták a húszas 
évek végén élénkültek meg, midőn az erdélyi magyar irodalom már kifejlesztette a 
maga önálló intézményeit és tisztázni kívánta viszonyát az anyaország irodalmával. A 
magyarországi irodalom részéről Babits Mihály szögezte le, hogy a kényszerű politikai 
eseményeknek nem szabad a nemzeti irodalom felbomlását előidézniük, s a „transzil-
vánista" írók is ennek az egységnek a fenntartása mellett foglaltak állást annak az 
eszmecserének a során, amelyet 1928-ban az Erdélyi Helikon rendezett. A Helikon írói 
nemcsak a nemzeti irodalom hagyományait érezték magukénak, összeköttetést kerestek 
élő áramlataival, elsősorban a Nyugat táborával. A „nyugatos" irodalomtól nemcsak 
esztétikai ideált és poétikai ösztönzést kaptak, hanem irodalomszemléletet, európai igé-
nyességet is. A Helikon a Nyugat klasszikus polgári humanizmusát követte, Ady Endre 
szellemi örökségét ápolta, az „erdélyi gondolatot" is ebből az örökségből vezette le. 
Erdélyben tartalmas Ady-kultusz alakult ki, s Makkai Sándor Magyar fa sorsa (1927) 
című könyve nagy szerepet játszott abban, hogy a húszas évek társadalmi reformokat 
követelő ifjúsági mozgalmai Ady munkásságában találták meg eszmei forrásukat. Mel-
lette Babits és Móricz is a helikonisták szövetségesei és mesterei közé tartoztak. Az 
Erdélyi Helikon és a Nyugat között igen szorosak voltak az eszmei, illetve gyakorlati 
irodalmi kapcsolatok. 

A Nyugatban kibontakozó modern magyar irodalom szellemi vonzásában alakultak 
ki a „transzilvánista" irodalom törekvései is. A helikoni költészet nem jelentett egysé-
ges költői szemléletet és poétikai irányzatot, a közösen képviselt eszmék adták meg 
összekötő erejét. Vezető szólamát Áprily Lajos (1887—1967), Reményik Sándor 
(1890—1941) és Tompa László (1883—1964) romantikus-szimbolista lírája adta, e szim-
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bolista költői nyelv a századforduló utóromantikája nyomán született, s csak lassanként 
zárkózott fel a „nyugatos" líra korszerűbb törekvéseihez. „Megkésett" szimbolizmus 
volt, a lélek finom sejtelmeinek művészi kifejezése, eredményeit akkor érte el, midőn a 
valódi élet erősebb vonzásába került. Áprily nemes veretű költészetét az elégikus mó-
don szemlélt erdélyi táj, Reményikét a humánus értékek védelme, Tompáét a történe-
lem és a székely népi élet töltötte meg életanyaggal és személyes indulattal. A nemzeti-
ségi tapasztalatok kifejezése nyomán újították meg a későromantikus nyelvezetet, adtak 
személyesebb jelentést a szimbolista líra elvontabb artisztikumának. Mások, így Endre 
Károly (1893) és Bárd Oszkár (1893-1942) költészete a „nyugatos" líra erőteljesebb 
hatásáról tanúskodott, ők azonban nem tartoztak a transzilván eszmények jellegzetes 
képviselői közé. A Helikon „első nemzedékének" körében Bartalis János (1893—1976), 
Szentimrei Jenő (1891 — 1959) és Olosz Lajos (1891 — 1977) munkásságában kaptak na-
gyobb szerepet a modernebb költői vívmányok; különösen az expresszív lendület és a 
szabadverses kifejezés. Avantgarde-nak azonban az ő irányzatuk sem nevezhető, legfel-
jebb az avantgarde hatásáról beszélhetünk. A helikoni líra valójában a korszerűsített 
századvégi romantikus szimbolizmus és az expresszionizmus hatását mutató „nyugatos" 
költészet között foglalt helyet. 

A helikoni költészet több-kevesebb tudatossággal a transzilvánista ideológiát fejezte 
ki, sőt ennek az ideológiának minden programadó tanulmánynál és publicisztikus nyi-
latkozatnál hatékonyabb népszerűsítője volt, maga a helikoni líra úgy fejlődött és gaz-
dagodott, ahogy a transzilván eszmék elnyerték végső alakjukat. Kuncz Aladár mintegy 
a helikonisták közös meggyőződését fejezte ki, midőn a helikoni költészet fokozatos 
kialakulását a szülőföld, majd a történelmi múlt egymást követő nagy élményével ma-
gyarázta. Valóban, a romániai magyar költészet az erdélyi táj mély benyomást keltő 
szépségének festői leírása révén született. Áprily Lajos Falusi elégia (1921), Esti párbe-
széd (1923), Tompa László Erdély hegyei között (1921), Éjszaki szél (1923), Reményik 
Sándor Fagyöngyök (1918), Vadvizek zúgása (1921), Szentimrei Jenő Nyári délután 
Egeresen (1924) és Bartalis János Hajh, rózsafa (1926) című verseskönyvei a szülőföld 
gazdag természeti világát idézték meg: magányos hegyormokat, zúgó vadvizeket, szelíd 
völgyeket, romantikus és pásztori tájat, amely a versben jelképes erőt kapott. Ez a táj 
gyakran az öröm és a derű forrása volt, mint Áprilynál a Tavaszodik és Március, 
Bartalisnál az Ujjamból liliomok nőnek és Kosály soraiban. Többnyire azonban a magá-
nyos érzés, a lélek borongó fájdalma, a végzettel szembenéző ember szorongása öltött 
alakot az erdélyi természet költői ábrázolásában. Áprily Lajos Őszi monológ, Az irisórai 
szarvas, Marathon, Tompa László Tavaszi áradáskor, Éjjeli havazásban, Éjszaki szél, 
Bartalis János Hajh, rózsafa című verseiben a tájnak sötét sugallata van, a tisztán 
metszett természeti képek tragikus közérzetet árasztanak. A táj költői ábrázolásának 
mögöttes terében gyakran jelenik meg az erdélyi történelem. A sziklaormok és szurdo-
kok körül legendák és mítoszok lengenek, minden régi kőhöz valamely véres történelmi 
esemény emléke tapad. Áprily Álom a vár alatt című verse székely népmesét idézett, 
Tompa Éji szálláson egy vén vártorony alatt című költeménye az erdélyi történelem 
szomorú tanulságain merengett. Ugyancsak Áprily a táj és a történelem egymást kiegé-
szítő szerves egységéről beszélt Marosszentimrén írott Nyár című versében: „Mi már a 
tengert nem látjuk soha. (. . .) De ez a nagy folyó, láto'd, tied, ( . . . ) s ez a hömpölygő 
dallam, lásd, enyém — / És este kinyitom az ablakom / és a históriát hallgatom: / 
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egyetlen transsylvan hősköltemény." Ezt a „hőskölteményt" írták tovább Áprilynak 
azok a versei, amelyek az erdélyi magyar múlt emlékeit idézve fejezték ki költőjük 
történelmi és művészi tudatát: a Régi város integet Brassó küzdelmes múltjára, az Egy 
pohár bor az ősök munkás életére utalt. 

Az erdélyi táj rajza és az erdélyi történelem idézése nyomán az „erdélyi sors" 
komor eszméje jelent meg; a nemzetiségi költészet a kérlelhetetlen történelmi végzet 
tudatában született. Erdélyi végzet alatt hangzott Tompa László korai versének címe; 
borongós, magányos vallomás. Az „erdélyi végzet" nyomasztó súlyától a transzilván 
ideológia segítségével próbáltak szabadulni a Helikon költői. A transzilván eszmék: a 
nemzeti megbékélés szándéka, a kisebbségi humánum megtartó gondolata hoztak némi 
reményt, erősítették a lélek ellenálló képességét, adtak közösségi tudatot a vidéki kisvá-
rosok zárt világában élő költőknek. A lassú pusztulás, a szétszóródás, a száműzetés 
általános érzését lassan felváltotta a közösségi küldetéstudat belső ereje; az „erdélyi 
végzet" tudatát az „erdélyi hivatás" tudata. Az erdélyi tájban megjelent az erdélyi 
ember: magyar és román, s a népben élő természetes emberség bizakodásra intette a 
költőt; a „transsylvan hősköltemény" az együttélő nemzetek kölcsönös megértésének 
példája lett. Az első nagy hatású „transzilván" költemény, Áprily Lajos Tetőn című — 
Kós Károlynak ajánlott — verse a havasi legelők román pásztorára hivatkozott, aki 
békével és barátsággal fogadta a hegyek között barangoló reményvesztett magyart: 

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor. 

És békességes szót ejtett a szája, 
és békességgel várt az esztenája. 

Távol, hol már a hó királya hódít, 
az ég lengette örök lobogóit. 

Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám-horizontot 

s tetőit, többet száznál és ezernél — 
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély . . . 

Az együttélő népek testvériségének eszméje, amelyet az „erdélyi gondolat" hirdetett, 
mély humánummal töltötte meg a helikonisták költészetét. Az erdélyi magyar líra 
„hőskorának": a húszas évek közepének és második felének termését a „kisebbségi 
humánum" gondolata szőtte át. Áprily Lajos Rasmussen hajóján (1926), Az aranymosó 
balladája (1934), Tompa László Ne félj (1929), Reményik Sándor Egy eszme indul 
(1925), Atlantisz harangoz (1925), Két fény között (1927), Szentimrei Jenő Ki kell 
mondani (1930), Bartalis János Nap madara (1930), Föld a párnám (1931), Olosz 
Lajos Égő csolnakon (1928), Barlanghomály (1931), Berde Mária Seherezáde himnusza 
(1928), Bárd Oszkár Mi lesz velünk? (1924) és Szombati-Szabó István Hazajáró lélek 
(1935) című köteteiben a nemzeti megbékélés, a közösségi felelősség és a humánum 
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eszméi kaptak kifejezést. Ezek az eszmék adtak a helikoni lírának történelmi hivatás-
tudatot, keltették fel benne a tragikus reménytelenség közérzete után a vállalkozás 
igényét, az erdélyi magyar nemzetiség és kultúra jövőjébe vetett bizalmat. Ez a költé-
szet a „hőskor" idején az anyanyelvi művelődés és a közösségi tudat hivatott őrének 
tekintette magát, s nagy szerepet vállalt abban, hogy a romániai magyarság széles réte-
gei maradtak mentesek a nacionalizmus és a revansvágy mérgétől. A Helikon költői 
részt kívántak venni abban a munkában, amely a nemzetiségi béke, az egyetemes humá-
num és az európai kultúra eszményeire szerette volna alapozni az erdélyi életet. Tompa 
László verse, az Új Dévavára épül már nem kevés önérzettel, bizakodva jelentette ki: 
„Az a vár mégis állni fog majd!" Nem a helikoni költészeten múlott, hogy az együttélő 
népek testvérisége, a humánus értékek védelme sorozatosan vereséget szenvedett. A 
Nyugat költőihez hasonlóan a helikonisták is a hagyományos erkölcsi és kulturális 
értékeket védelmezték szemben a nemzeti kizárólagosságot és politikai erőszakot hir-
dető ideológiák támadásaival. 

Erdélynek hagyományosan inkább elbeszélői és krónikásai voltak, mint költői, mint-
ha a történelem folytonosan ismétlődő kihívásai edzették volna az epikus hajlamot és 
tradíciót. Az erdélyi memoárirodalom a magyar regény egyik forrását jelenti; s kétség-
telen, hogy az erdélyi magyarság önismerete, történelmi tudata is az emlékiratokban 
kapott máig érvényes kifejezést. Kemény János, Tótfalusi Kis Miklós, Apor Péter, Cse-
rei Mihály, Bethlen Miklós, Árva Bethlen Kata önéletírásai, emlékiratai az erdélyi élet-
nek és történelemnek tartottak tükröt, egyszersmind egy sajátos elbeszélő hagyományt 
kezdeményeztek, amely erősen hatott a klasszikus erdélyi magyar regényirodalomra, 
Jósika Miklós, Kemény Zsigmond és Petelei István munkásságára. Ennek az elbeszélő 
hagyománynak a körében fejlődött ki az erdélyi magyar prózairodalom mély valóság- és 
lélekismerete, biztos történelmi tudata, realista ábrázolókészsége és tragikus írói közér-
zete. Ez az elbeszélő hagyomány alakította ki a romániai magyar próza arculatát a 
húszas években, a transzilvánista irodalom kifejlődése idején. A születő helikoni iro-
dalom kezdetben a történelmi műfajban találta meg a maga feladatait. A magyar tör-
ténelmi regényirodalom korabeli felvirágzásának általánosabb hatása mellett a nemzeti-
ségi tudat és önismeret kialakításának nyilvánvaló követelménye hozta létre a múlt 
ábrázolása iránt megmutatkozó írói igényt, a „történeti Erdély" felfedezésének és be-
mutatásának vágya vezérelte a búvárkodást. A nemzetiségi lét mögé oda kellett rajzolni 
a történelmi sorsot, az erdélyi magyar élet hagyományait és kontinuitását, a román és 
szász néppel közösen végzett építő munkát vagy éppen a közösen vállalt küzdelmeket. 
A történelmi regény is a „nemzetiségi önkeresés" eszköze és terepe volt, a transzilvá-
nista ideológia a múlt ábrázolásában öltött alakot. A nemzetiségi élet alakulásával 
egyazon ütemben születtek Kós Károly (1883-1977) Varjú-nemzetség (1925), Tabéry 
Géza (1890-1958) Szarvasbika (1925) és Vértorony (1929), Makkai Sándor 
(1890-1951 Ördögszekér (1925), Táltos király (1934), Sárga vihar (1934) és Magyarok 
csillaga (1937), Nyírő József (1889-1953) A sibói bölény (1929) és Mádéfalvi vesze-
delem (1939), Gyallay Domokos (1880-1970) Ösi rögön (1921) és Vaskenyéren 
(1926), továbbá Szántó György (1893-1961) Bábel tornya (1926) és A bölcső ( 1929) 
című történelmi regényei. Ezek a regények nemegyszer kifejezetten a transzilván eszmé-
ket akarták igazolni a múlt ábrázolásának keretei között. 
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így Kós Károly kalotaszegi krónikája, a Varjú-nemzetség, amely a Bethlen Gábor 
halálát követő zavaros korszakot idézte fel. Két főrangú család vetélkedik a hata-
lomért: az erdélyi Bethlenek és a magyarországi Rákócziak. A Vaíjú-nemzetség 
erdélyi patriotizmustól áthatva szolgálja a Bethleneket, hűséges az erdélyi gyökerekből 
táplálkozó politika iránt, és bizalmatlan a kívülről érkező hatásokkal szemben. Kós 
Károly krónikája a regionális népi tudat regénye, hőse valójában nem is Varjú János, 
akinek alakja előtérben áll, hanem Kalotaszeg népe, a kalotaszegi táj és népélet, a 
választott otthon, a szűkebb haza. Az erdélyi magyarság történelmi útkeresését ábrá-
zolja Tabéry Géza életrajzi regénye, a Szarvasbika (1925) is a reformkori Erdély körül-
ményei között. A transzilvánista történelmi regények általában szerepet adtak a ma-
gyar—román együttélés múltjának is, bemutatva a közös alkotó munka és a közös 
szabadságküzdelmek hagyományait. Kós Károly elbeszélése, A havas balladás hangon 
mutatta be a hegyvidéki mócok lázadó harcát, a Budai Nagy Antal históriája pedig az 
1437-es parasztháború eseményeit, a magyar és román jobbágyok összefogását 
idézte fel. 

A történelmi regény mellett hamarosan kialakult a nemzetiségi társadalom helyzetét 
és törekvéseit ábrázoló regény is, az a regény- és elbeszélésirodalom, amely a nemze-
tiségi népéletről adott képet. Kós Károly Kalotaszege (1926) a kalotaszegi népi élet 
történelmi múltját és korabeli keresztmetszetét mutatta be, Nyírő József Jézusfaragó 
ember (1924) és Kopjafák (1933) című elbeszéléskötetei, valamint Isten igájában 
(1926) és Uz Bence (1933) című regényei nagy szeretettel és eredeti humorral idézték 
fel a székely falvak életét. Tamási Áron (1897—1966) első novelláskönyve, a Lélekindu-
lás (1925) nagyrészt Amerikában készült, a hazavágyó, hazakészülő író szülőföld iránt 
érzett szeretetét szólaltatta meg. Költői erővel, a népmesék és népballadák elbeszélő s 
szerkesztő hagyományai nyomán fejezte ki a székely nép küzdelmes sorsát, élniakarását 
és reményeit. Tamási a nemzetiségi irodalom plebejus törekvéseinek adott hangot, s a 
magyar népábrázolásban is új utat nyitott, a romantikus népi zsáner és a naturalista társa-
dalomkritika után a költői realizmus képviselője volt. Az első novellák általános sikere 
után gyorsan következtek további művei: a Szűzmáriás királyfi (1928), a Hajnali inadár 
(1930), majd klasszikus alkotása, az Ábel három kötete (1932-1934). Mellette Kacsó 
Sándor (1901-1984) ábrázolta legnagyobb írói erővel és hiteles realizmussal a székely 
paraszti világot, Utoljára még megkapaszkodunk (1925) című elbeszéléskötete szigorúbb 
tárgyiassággal vetett számot a nemzetiségi szegénység gondjaival. Kacsó már a romániai 
magyar „valóságirodalom" későbbi eredményei felé nyitott utat. A havason élő embe-
rek küzdelmes életét mutatták be Kemény János (1903—1971) Kákócz Kis Mihály 
(1929) és Kutyakomédia (1934) című regényei. 

A születő erdélyi magyar regénynek volt egy „városi" ága is, amely az értelmiségi és 
kispolgári rétegek elemző ábrázolását végezte el. Voltaképpen ebben a „városi" regény-
ben folytatódott az erdélyi próza Tolnai Lajos, Petelei István és Thury Zoltán által 
kezdeményezett „oroszos" vonulata, amely mind teljesebben és mélyebben tárta fel a 
városi kisember lelkivilágát és életmódját. Petelei elbeszélő művészetéhez tanítványa: 
Kovács Dezső (1866—1935) kapcsolta a helikoni prózát; az Apostolok és csavargók 
(1924) novellái együttérzéssel keltették életre a kisvárosi társadalom kallódó embereit. 
Az átélt háborús szörnyűségekkel vetett számot Kuncz Aladár (1886-1931) híres ön-
életrajzi regénye, A fekete kolostor (1931), amely az első világháború alatti francia-
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országi internálás megrendítő történetét beszélte el. Sipos Domokos (1892-1927) Iste-
nem, hol vagy (1922) és Vajúdó idők küszöbén (1928) című novelláskötetei az exp-
resszionista próza hatását mutatva keltették életre a háborús és forradalmi idők erdé-
lyi eseményeit, tömegmozgalmait. Szántó György ugyancsak az expresszionizmus von-
zásában kezdte írói pályáját, Sebastianus útja elvégeztetett (1924) című regénye, A kék 
lovas (1924) című elbeszéléskötete személyes útkeresését fejezte ki, azt a küzdelmes 
folyamatot, amelynek révén a háborús sérülése folytán megvakult fiatal festő ismét 
megtalálta az életben helyét. Különösen kéziratban maradt, s csak a felszabadulás után 
kiadott lázadó hangú regényében, Az ötszinü emberben érvényesült ennek az eszmei 
tájékozódásnak végső következménye: az író vonzalma a szocialista ideálok iránt. A 
helikoni széppróza „oroszos" vonulatát jelezték Karácsony Benő (1888-1944) kisvárosi 
regényei: a Pjotruska (1927), az Új élet kapujában (1932) és а Napos oldal (1936). 
Személyes hangú történeteit leleplező irónia és bölcs humor szőtte át. 

Ezek a regények érzékletes és árnyalt képet adtak az erdélyi magyar kisváros társa-
dalmáról vagy a nemzetiségi értelmiség törekvéseiről, a transzilván eszmék azonban csak 
távolabbról éreztették bennük hatásukat, mindenekelőtt abban, hogy ők is kifejezésre 
juttatták a „kisebbségi humánumot", a nemzetiségi és világnézeti toleranciát. Más regé-
nyek közvetlenebbül vállalták a transzilván eszmények képviseletét. így Ligeti Ernő 
(1891-1944) Föl a bakra (1925) című regénye az erdélyi magyar középrétegek megvál-
tozott életét ábrázolta, s a tevékeny munkában jelölte meg a nemzetiség fennmaradá-
sának zálogát. Berde Mária (1889-1949) Földindulása (1924-ben írta, 1931-ben jelent 
meg) a foldbirtokreform után kialakult helyzetet mérte fel, s a nemzetiségi létbe való 
beilleszkedés, a cselekvő kisebbségi élet mellett nyilatkozott. Másik regénye, a Szentség-
vivők (1935) a nemzetiségi irodalom születésének történetét: a marosvásárhelyi Zord 
Idő körül zajló küzdelmeket dolgozta fel. Makkai Sándor Holttenger (1923) című regé-
nye egy mezőségi falu életének rajza során fejtette ki a konzervatív reformizmus esz-
méit. Bánffy Miklós (1873—1950) széles ívű regény trilógiája, a Megszámláltattál... 
(1934), És híjával találtattál. . . (1937), Darabokra szaggattatol. . . (1940) az erdélyi 
magyar arisztokrácia történelmi szerepe felett tartott erősen kritikus számvetést. Molter 
Károly (1890-1981) a MetániaRt (1929) című szatirikus regény után írta Tibold 
Márton (1937) című önéletrajzi művét, amely arról számolt be, hogy egy bácskai német 
anyanyelvű fiatalemberből miként lesz magyar író, aki az erdélyi kisebbségi életben 
találja meg a maga igazi otthonát és hivatását. 

A transzilván eszmékkel kialakuló belső vitában született Kacsó Sándor Vakvágá-
nyon (1930) című regénye, amely a tőkés-földesúri romániai társadalom éles kritikáját 
adta, s a magyar és román dolgozók testvéri összefogása mellett emelte fel szavát. 
Tamási Áron Címeresek (1931) című regényében a megalkuvást nem ismerő társadalom-
bírálat öltött alakot. E két regény igazából már nem is tartozott a helikoni elbeszélő 
irodalom körébe, hiszen ugyanazt hirdették, mint a harmincas években kibontakozó 
baloldali „valóságirodalom", azt ugyanis, hogy a nemzetiségi életet és politikát nem a 
„történelmi" osztályokra és a középrétegekre, hanem a dolgozó népre kell építeni. A 
nemzetiségi irodalom hőskorában azonban még többnyire az „erdélyi gondolat" hatotta 
át a születő prózai műveket. Néhány regény és elbeszélés határozottan arra vállalkozott, 
hogy epikus keretbe foglalja a transzilván ideológiát. E transzilván „irányregények" 
közé tartozik Kuncz Aladár Felleg a város felett (1931) című regénye, illetve Tabéry 
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Géza Tűzmadár (1926) című jelképes értelmű meseregénye: mindkettő szabadelvűséget 
hirdetett s a különböző nemzeti és társadalmi érdekek békés egyeztetésében jelölte meg 
a sokarcú Erdély feladatát. 

A Korunk köre 

A nemzetiségi irodalom kibontakozásában a baloldali, illetve szocialista szellemi 
mozgalmaknak is igen nagy szerepük volt. E mozgalmak azt a politikai radikalizmust és 
forradalmi gondolatot akarták szóhoz juttatni, amely Magyarországon nem kaphatott 
fórumot. A radikális és szocialista mozgalmak ugyanis súlyos válságba kerültek a ma-
gyar forradalmak letörése után, és ezt a válságot csak úgy lehetett meghaladni, ha 
valamennyi baloldali irányzat kifejti véleményét, s új tájékozódási pontokat keres. Sür-
gető feladattá vált a tájékozódás a világháború után kialakult politikában, a tudomá-
nyos, irodalmi és művészeti élet fejleményeiben. Biztosabb tájékozódásra, a forradalmi 
mozgalmak megújítására törekedtek az 1918—1919-es forradalmi emigrációnak azok a 
képviselői — Bölöni György, Barta Lajos, Aradi Viktor, Dienes László, Antal Márk, 
Madzsar József, Benamy Sándor, Kádár Imre és Gaál Gábor — is, akik ideiglenesen vagy 
véglegesen Erdélyben kerestek otthont és működési lehetőséget. Ezeknek az emigrán-
soknak igen nagy szerepe volt a romániai magyar irodalom intézményeinek megszerve-
zésében, a kibontakozó kulturális fejlődés megalapozásában. 1921-ben Bölöni György 
indította meg a rövid életű Bukaresti Hírlapot, amely a többi között Jászi Oszkár, 
Dienes László és a Kémeri Sándor írói néven publikáló Bölöniné írásait közölte. 
1923-ban Jász Dezső szerkesztésében ugyancsak Bukarestben Munkás címmel jelent 
meg a Román Kommunista Párt magyar nyelvű központi lapja, amely Gábor Andor, 
Révész Béla, Kahána Mózes és Mácza János írásainak adott helyet. Betiltása után szere-
pét a Munkásélet vette át az egységes szakszervezeti mozgalom orgánumaként. Az emig-
rációs sajtóban igen fontos szerepet töltött be Aradi (Erdélyi) Viktor (1883—1937), aki 
korábban a Huszadik Század köréhez tartozott, és írásaiban a magyarországi nemzeti-
ségek sérelmeit fedte fel. 1920-ban Kolozsvárott indította meg a Proletárok Könyvtára 
című kiadványsorozatot, majd 1926-ban létrehozta A Jövő Társadalma című forradalmi 
szocialista szellemben dolgozó folyóiratot, amely a húszas évek szovjet irodalmának is 
teret adott. 

A baloldali magyar szellemi élet intézményei közül azonban a Kolozsvárott megje-
lenő Korunk szerezte meg a legnagyobb tekintélyt és népszerűséget. 1926-ban alapí-
totta Dienes László (1889-1953), korábban a Galilei Kör tagja, 1918 őszén a Fővárosi 
Könyvtár vezetője, a Tanácsköztársaság idején fővárosi népbiztos. Folyóiratát Hatvany 
Lajos támogatásával indította meg, eredeti elképzelése szerint a forradalmak veresége 
után szétszóródott baloldali értelmiséget akarta közös fórumon összegyűjteni, s minden 
progresszív törekvésnek nyilvánosságot kívánt adni. Az induló Korunk a polgári radi-
kális Huszadik Század szellemi örökségét vállalta a megváltozott történelmi viszonyok 
között: a magyar forradalmi erők katonai és politikai veresége után akarta újjászervezni 
a baloldali radikalizmus táborát, számot vetett a vereség tanulságaival, a politikai, vala-
mint kulturális kibontakozás távlatát jelölte meg. „Annak — írta Dienes az első szám 
Beköszöntőjében —, aki egy alkotó jövő eljövetelét akarja, két irányban kell dolgoznia: 
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egyrészt igyekezni kell kiválogatni a múlt eredményeiből azokat az elemeket, melyek a 
jövő épületének építőköveiül felhasználhatók, másrészt pedig hozzászoktatni saját ma-
gát és kortársait az új szintézis szükségességének gondolatához, s ami ezzel együtt jár, 
felébreszteni az ehhez szükséges pozitív alkotó lelki képességeket." Ez a szerkesztői 
törekvés akkor szükségszerűen némi világnézeti eklekticizmust okozott; a Korunknak az 
erősen megoszlott baloldali tábor különféle irányzatait és mozgalmait kellett megszólal-
tatnia, ha hozzá akart járulni az erők újjászervezésének munkájához. Ebből következett, 
hogy a lap irodalmi arculata sem volt egységes, nem is lehetett ilyen. A kolozsvári 
folyóiratban jelentek meg Kassák Lajosnak a konstruktivista művészetet és „ember-
ideált" megalapozó tanulmányai (Az új művészet él, Az új versről), itt látott napvilágot 
a fiatal, akkoriban a szürrealizmusra esküdő Déry Tibor teoretikus alapvetése (A ho-
mokóra madarai), de az a Sinkó Ervintől származó vitairat is, amely a legélesebben 
tagadta és cáfolta a szürrealisták elméleti nézeteit. Hasonló változatosságot, polémikus 
többszólamúságot mutattak a folyóirat tudományos, szociográfiai és publicisztikai köz-
leményei is. A Korunk a baloldali gondolkodás „szabad fórumát" kívánta megnyitni, a 
legkevésbé sem korlátozta szerzőinek véleményalkotását, egyedül őszinte meggyőződést 
és gondolkodói, illetve alkotói minőséget követelt. Szépirodalmi és kritikai anyagát 
tekintve is igaz értékeket mutatott, Kassák Lajos, Déry Tibor, Remenyik Zsigmond, 
Forbáth Imre, Benedek Marcell, Komlós Aladár, Sinkó Ervin tartoztak első évfolyamai-
nak munkatársai közé. 

A Korunk erősen nyitott szerkesztői gyakorlata azonban csupán az első esztendők-
ben érvényesült, a folyóiratban vezető szerepet játszó kommunista emigráció határo-
zottabb állásfoglalást, egyértelműbb elveket követelt, s az elvi határozottságot kívánta 
meg a húszas évek végére ismét felerősödő politikai radikalizmus is. A kolozsvári folyó-
irat határozottabb szerkesztői gyakorlatát Gaál Gábor (1891 — 1954) kezdeményezte, 
aki bécsi, illetve berlini emigrációja után 1926-ban telepedett le Kolozsvárott, 1929-ben 
a Korunk társszerkesztője, 1931-től pedig, miután Dienes Lászlónak a román jobboldal 
támadásai következtében távoznia kellett, egyedül szerkesztette a mind nagyobb szere-
pet betöltő folyóiratot. Szerkesztő elveinek és eszményeinek koncepciózus rendszerét a 
marxizmus—leninizmus elméletében találta meg, a kommunista mozgalom politikájának 
kötelezte el a Korunkat. Kombattáns világnézeti, irodalmi és művészeti szemlét hozott 
létre, amely a kor egész panorámáját áttekintve részesítette következetes bírálatban a 
politikai, gazdasági és szellemi élet különféle áramlatait, jelenségeit. Gaál a kor kritikai 
keresztmetszetének szánta a folyóiratot. „A rendező gondolkodás — mondotta szerkesz-
tői munkaterv gyanánt — mindig csak azokat a kérdéscsoportokat állítja előtérbe, ame-
lyek az adott időpontban feltétlenül és szembeszökően jellemzőek arra a megállított 
időre, amelyben a világot éppen nézzük." A Korunk ennek az igénynek megfelelően 
széles körű kritikai tájékoztatást adott, egyformán foglalkozott a szociológia, a közgaz-
daságtan, a történetírás, a természettudomány, a technika, az irodalom és a művésze-
tek, köztük a teljes jelentőségében felismert filmművészet eredményeivel. Rendszeres 
beszámolót adott a Szovjetunió életéről, a szovjet irodalom és film eredményeiről, Gor-
kij, Solohov, Majakovszkij, Gladkov és mások működéséről elsősorban a kolozsvári 
folyóirat informálta a magyar olvasót. Jelen volt hasábjain a haladó magyar irodalom: 
József Attila, Illyés Gyula, Veres Péter, Kodolányi János, Tamási Áron, Déry Tibor, 
Radnóti Miklós, Fábry Zoltán, Sinkó Ervin, a román irodalom: Tudor Arghezi, Emil 
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Isac, Geo Bogza és a baloldali szellemű nyugati irodalom: Bertolt Brecht, Ernst Toller, 
Romain Rolland és mások is. A Korunk közölte elsőnek a csehszlovák értelmiség 
1938-as felhívását az európai kultúra megmentésére, és ugyancsak közreadta Karel 
Őapek utolsó irását, amivel a német fasiszta megszállást követő öngyilkossága előtt 
búcsúzott olvasóitól. Az egyetemes magyar irodalom gondozása tekintetében különösen 
fontos József Attila és Illyés Gyula rendszeres szerepeltetése. Gaál már 1926-ban felfi-
gyelt a Tiszta szívvel költőjére, s felismerve József Attila munkásságának egyetemes 
jelentőségét, akkor is kiállott mellette, midőn a moszkvai magyar emigráció vezetői éles 
és igazságtalan támadást intéztek ellene. Ebben az időben — a harmincas évek elején — 
a Korunk volt József Attila egyik legfőbb támasza. Illyés ugyancsak több alkalommal 
szerepel a folyóirat hasábjain: Hősökről beszélek című forradalmi poémája I. G. szignó-
val az 1932. decemberi és 1933. januári számban, illetve különlenyomatban jelent meg. 
A magyarországi írók közül mások is rendszeres munkatársai voltak Gaál Gábornak, 
elsősorban Remenyik Zsigmond és Veres Péter, akinek szépirodalmi műveit először 
éppen a Korunk vitte a nyilvánosság elé. 

Gaál Gábor európai szemlévé tette a folyóiratot, mindazonáltal nem mondhatott le 
arról, hogy a Korunknak romániai magyar jellege legyen. A nagyvilág eseményei mellett 
kitüntetett helyen foglalkozott Románia és különösen a romániai magyarság életének, 
kultúrájának alakulásával, megoldásra váró kérdéseivel, s az is érdeme, hogy ő szervezte 
táborba a romániai magyar szocialistákat, marxistákat a folyóirat körül, valóságos szer-
kesztői pedagógiával nevelt új munkatársakat, számos írót és publicistát fedezett fel. A 
két világháború közötti korszakban a Korunk adott otthont az erdélyi magyar publi-
cisztika, tudomány és irodalom kommunista képviselőinek: így Balogh Edgárnak, Bras-
sai Viktornak, Józsa Bélának, Becski Andornak, Csehi Gyulának, Gáli Ernőnek, Jordáky 
Lajosnak, Kahána Mózesnek, Kovács Katona Jenőnek, Méliusz Józsefnek, Nagy István-
nak, Salamon Ernőnek és Szilágyi Andrásnak. Szervező munkája a szétszóródott ma-
gyar forradalmi értelmiség nagy részére kiterjedt, az erdélyi munkatársak mellett kö-
zölte Bölöni György, Fábry Zoltán, Haraszti Sándor, Károlyi Mihály, Kemény Gábor, 
Lukács György, Moholy-Nagy László, Molnár (Jeszenszky) Erik és Révai József írásait. 
A'folyóirat hamar népszerű lett, ezer-ezerkétszáz példányban jelent meg, ami a harmin-
cas években jelentős publicitásnak számított. Terjesztését, illetve anyagi forrásainak 
biztosítását baráti társaságok segítették, ilyen társaságok alakultak Kolozsvárott, Buka-
restben, Nagyváradon, Temesvárott, Aradon, Marosvásárhelyen, Brassóban és másutt. A 
folyóiratnak Magyarországon, Jugoszláviában és Csehszlovákiában is voltak szerkesztő-
ségei (a csehszlovákiai szerkesztő tisztét Fábry Zoltán töltötte be). Gaál Gábor minden 
energiáját a redakciónak áldozta, s szinte emberfeletti munkával teremtette elő a meg-
jelenés költségeit. A betiltás fenyegető rémét is neki kellett — szinte napi küzdelmek-
ben — elhárítania. 

A folyóirat élete-sorsa nem volt könnyű. A harmincas évek első felében belső, szem-
léleti problémák hátráltatták az eredményt, legalábbis ami a Korunk irodalompolitikáját 
és irodalmi teljesítményét illeti. A folyóirat szemléletét ugyanis egy időre a „prolet-
kult" dogmatizmusa határozta meg, az elkötelezett „valóságirodalom" iránt érzett igény 
és várakozás gyakran türelmetlen ítéletekre és elhamarkodott íróavatásokra vezetett. 
Fábry Zoltán később, nem kevés önkritikával, így jellemezte ezt a türelmetlen iroda-
lompolitikát: „Amit később a fasizmus fő ismérveként átkoztunk és pellengéreztünk — 
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a kizárólagosságot és tekintetnélküliséget —, azt igazunk tudatában tiszta szívvel gyako-
roltuk." Ez a türelmetlenség vezetett azokhoz az éles támadásokhoz, amelyeket a 
Nyugat írói, közöttük Babits, Móricz és Karinthy, illetve a népi írómozgalom képvi-
selői, elsősorban Németh László ellen folytatott a kolozsvári folyóirat. Ugyancsak a 
szektariánus türelmetlenség élezte ki a Korunk és az Erdélyi Helikon között kialakult 
kritikai vitát is, amely különösen a harmincas évek első felében a nemzetiségi irodalom 
összefogásának komoly akadálya volt. Gaál Gábor kezdetben érdemi bírálatot mondott 
a „transzilvánista" irodalom romantikus illúzióiról, különösen a történelmi regények 
mindinkább növekvő szerepéről, minthogy az erdélyi múlthoz tapadó írói érdeklődés 
valóban a nemzetiségi valóság felfedezésének és ábrázolásának teljesebb kibontakozását 
akadályozta. Ez a bírálat azonban, a mind szenvedélyesebb polémia hatására, indulatos 
elutasításba csapott át, s a Helikon valódi értékeit is tagadó Gaál kritikai pozícióját már 
a dogmatikus intolerancia határozta meg. 

Ez a türelmetlenség csak a harmincas évek közepére oldódott fel, midőn a népfront-
politika hatására a Korunk is összefogásra, minden haladó érték elismerésére törekedett, 
s kellő méltányossággal szólott a polgári humanista irodalom vagy a népi mozgalom 
eredményeiről, s kapcsolatot talált az Erdélyi Helikon íróival, a többi között Szentimrei 
Jenővel, Tamási Áronnal, Kacsó Sándorral és Ligeti Ernővel. A Korunk szerkesztői 
gyakorlata és eszmei koncepciója ismét nyitottabbá vált, munkatársainak tábora is kibő-
vült, s kritikai munkája mindenképpen a progresszív irodalom különféle áramlatainak 
antifasiszta összefogására törekedett. Gaál Gábor 1940-ben így fogalmazta meg ennek 
az új tájékozódásának a követelményeit, egyszersmind eredményeit: „A világtörténelem 
akarata kinyílt, kialakultak az arcvonalak, süllyedő hajók és felboruló országok reme-
gése között nyüzsög és retteg a világ, de az eposzi méretű viadalon ez örvénylésében 
minden mozzanatra más és más magyarázatfüggöny borul. A múzsák elhallgatóban, 
minden elmélet fölösleges, már nincs is szükség elméletekre, amik bebizonyítják, hogy 
milyen rugókra jár a világ, homályaiból már rég kivetkezett. Bizony, itt már alig lehet 
más feladat, mint megőrizni a tiszta lelkiismeretet, s ezzel a tiszta lelkiismerettel rámu-
tatni a valóságra ott, ahol éppen lehet, ahol szükséges." Ehhez azután a következőket 
tette hozzá: „Aki figyelemmel kísérte a lapot, s nem hallomásból ítélkezett fölötte, 
megállapíthatta, hogy mindig a realista humanizmus egyetlen következetes magyar 
nyelvű orgánuma volt. Mindig azt hirdettük, hogy a történelem a tervezés korában jár, 
s a világ berendezése az értelemre tartozik." A „realista humanizmus" hirdetése azon-
ban egyre több nehézségbe ütközött. Magyarországról már 1933-ban kitiltották a folyó-
iratot, Romániában a cenzúra üldözte, s ahogy a német fasizmus terjeszkedett, úgy 
váltak egyre szűkösebbé a lap lehetőségei. Megsemmisültek a nyugati, a szlovákiai és 
jugoszláviai kapcsolatok, majd 1940-ben, Észak-Erdély visszacsatolása után, magát a 
folyóiratot is betiltották a hatóságok, a baloldali gondolat üldözésének következmé-
nyeként. 

A Korunknak igen nagy világnézeti szerepe volt a két világháború közötti korszak-
ban, elsősorban társadalomtudományi, művészetelméleti és publicisztikai írásai révén 
fejtett ki hatást, ugyanakkor arra is törekedett, hogy a baloldali „valóságirodalom" 
szervezett műhelye legyen. Gaál Gábor az irodalmat a „valóság lelkiismeretének" tekin-
tette, s Hegelre hivatkozott, aki szerint a művészetnek „az idő legfontosabb érdekeit" 
kell tudatosítania. Világválság és világirodalom című 1932-es előadásában a következő-
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ket állapította meg: „Nem kitalálókra, fantáziakép-termelőkre, ködös lelkesítőkre, s 
nem is ábrázolókra, fotográfusokra és naiv propagandistákra van szükség. A mi állapota-
ink napjai, az átmenet napjai, a mi napjaink értelmét várjuk az irodalomtól. Az új 
szociális ember születésének súlyos ellentétekből és konfliktusokból szövődő külső és 
belső folyamatát. Az egyén sokszínű rajzán, sokrétű lelkivilágán keresztül a mai társa-
dalom mozgását s az osztályok jellemző sajátosságát. Életünk fejlődésében, ellentétes 
körülményeiben, az osztályerők és tulajdonságok kifejlődését és erősödését a gyökereik-
ben. Romantika és naturalizmus helyett egy realista, nem is dinamikus, hanem dialek-
tikus irodalmat, mely nemcsak ábrázol és magyaráz, nemcsak lelkesít és tudatosít, 
hanem az előrelépéshez, változtatáshoz is hozzásegít." 

Ezeknek az alkotói feladatoknak az elvégzésére vállalkozott a Korunk körül gyüle-
kező szépirodalom. A kolozsvári folyóirat költői törekvéseit képviselő Salamon Ernő 
(1912-1943) népi forrásokból táplálkozó forradalmi lírát hozott létre, Gyönyörű sors 
(1937) és Szegények küszöbén (1938) című köteteiben a nehéz körülmények között 
élő székely munkások kívánságait szólaltatta meg. Méliusz József (1909) nyugat-európai 
tanulmányok után került a Korunk táborába, s Gaál Gábor közvetlen munkatársaként 
vett részt a folyóirat szerkesztésében. Költészete az expresszionisták lendületes nyelvén, 
forradalmi érzületével számolt be tapasztalatairól. Brassai Viktor és Korvin Sándor tar-
toztak még a folyóirat költői közé. A Korunk elbeszélői közül Szilágyi András (1904-
1984) munkásságára hatott a húszas évek avantgardizmusa: Új pásztor (1930) című 
regénye az erdélyi magyar és román falusi szegénység osztályharcos összefogását mu-
tatja be. Nagy István (1904—1977) a munkásmozgalom soraiból került az irodalmi 
életbe, tehetségét Gaál Gábor ismerte fel. Földi Jánost bekapta a város (1932) és Nincs 
megállás (1933) című regényeiben gazdag valóságismerettel, hiteles jellemábrázolással 
adott képet a munkásszolidaritás kialakulásáról, a munkásmozgalom köznapi harcairól. 
Özönvíz előtt (1936) című színpadi életképe a naturalista dráma hagyományát követte. 
A Korunk publicistái közül Balogh Edgár (1906) tűnt ki. A szlovákiai Sarlós moz-
galom fiataljai között lépett fel, az ő szerkesztésében jelent meg a Bamakönyv Hitler-
Németországáról és a lipcsei perről (1934) című antifasiszta dokumentumgyűjtemény, 
1935-ben a csehszlovák hatóságok kiutasították, ekkor telepedett le szülőföldjén, Er-
délyben. Mint kiváló publicista a kelet-közép-európai népek antifasiszta összefogását 
sürgette, a magyar, román és szláv együttműködés történelmi példáit idézte fel, ezekből 
az írásaiból íratlan történelem (1939) címen adott közre válogatást. Nem a Korunk 
táborában, de a baloldali, elsősorban szociáldemokrata sajtóban lépett fel Salamon 
László (1891 — 1983) verseivel és más írásaival, a baloldali sajtóval állott kapcsolatban a 
műfordítóként, illetve publicistaként dolgozó Franyó Zoltán (1887—1978), és ugyan-
csak a baloldali irodalmat képviselte Markovits Rodion (1888—1948), akinek orosz-
országi hadifogságáról szóló Szibériai garnizon (1927) című „kollektív riportregénye" 
nemzetközi sikert ért el. A Korunk körül gyülekező írók, általában az irodalmi baloldal 
képviselői a második világháború után játszottak vezető szerepet a nemzetiségi irodalom 
mozgalmaiban. 
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A nemzetiségi irodalom útkeresése 

A kibontakozó nemzetiségi irodalom ellenálló képességét hamarosan próbára tették 
az európai történelem és a nemzetiségi élet eseményei. A húszas és harmincas évek 
fordulóján a különféle nacionalizmusok európai előretörése zárta el a további fejlődés 
útját, a romániai politikai életben is lassú, de határozott jobbratolódás következett be, 
a soknemzetiségű ország megindult a „királyi diktatúra", a légionárius uralom, majd az 
Antonescu-féle fasizmus és a háború felé. Az erdélyi román értelmiség befolyásos réte-
geire a nagyromán nacionalizmus, a németre a hitleri imperializmus, a magyarra az 
irredenta politika hatott. A toleranciát és megbékélést hirdető „transzilván gondolat" 
ezekkel az erősebb hatásokkal nem tudott eredményesen megküzdeni, az egyenlőtlen 
ideológiai küzdelemben végül is sokat veszített hatékonyságából. A hagyományosabb 
helikoni szépirodalom részben „műhelyirodalommá" vált, romantikus történelmi illú-
ziók közé menekült. Maguk a helikonisták is számot vetettek ezzel, tulajdonképpen 
igen korán, még a „transzilvánista" gondolat és irodalom virágzása idején. 1929 őszén a 
„műhelyirodalom" bírálata lobbantotta fel a Helikon táborában az első komolyabb 
irodalmi vitát; ez a vita „Vallani és vállalni" jeligével vonult be a nemzetiségi irodalom 
történetébe. Kuncz Aladár biztatására Berde Máriának a történelmi regények divatját 
elutasító írásával indult: ,Jobb volna — hangoztatta a vitaindító — őszintén, elevenen 
mutatni be a mát, minden fogyatékosságaival. (. . .) Kiállani a müvünk mellé, a bőrünk-
re menő igazságaink mellé — vallani és vállalni - , ahhoz emeltebb homlok, több min-
dennel való leszámolás, több mindenre való elkészülés is kell író és kiadó részéről 
egyaránt." A gyorsan kibontakozó irodalmi vita, amelyben a Helikon nevében Kacsó 
Sándor, Kádár Imre, Szántó György, Tabéry Géza és Tamási Áron, a polgári radikálisok 
részéről Franyó Zoltán, Károly Sándor és Osvát Kálmán, a Korunk nevében Gaál Gá-
bor, végül a szász irodalom képviseletében Heinrich Zillich fejtette ki nézeteit, amellett 
érvelt, hogy az erdélyi magyar írók következetesebben vessenek számot a nemzetiségi és 
társadalmi valóság időszerű kérdéseivel. A lefolytatott vita a nemzetiségi irodalom 
önismeretét segítette,, hatásában megújulási kísérletekre vezetett. E kísérletek között 
kapott megfogalmazást Makkai Sándor morális önvizsgálatot hirdető programja, a Ma-
gunk revíziója (1931) című előadássorozat, amely a nemzetiségi önismeret és közélet 
alapelveit dolgozta ki. Makkai püspök a hamis illúziók elutasítását, a történelmi realitá-
sok elfogadását javasolta, s a gondolkodás és az érzés közösségére kívánta a nemzetiségi 
egységet felépíteni, ennek érdekében az erdélyi magyar közélet demokratikus átalakulá-
sát sürgette. Hasonló útkeresést jelzett az Erdélyi Helikon 1932-es évfolyamában Élet 
és irodalom címmel rendezett ankét, amely ugyancsak azt az igényt fejezte ki, hogy a 
nemzetiségi irodalom kerüljön közelebb a társadalmi valósághoz, és vállaljon szerepet az 
erdélyi magyarság önvédelmének hatékonyabb megszervezésében. 

A helikoni íróközösség egysége mindazonáltal megrendült a lefolytatott viták követ-
keztében, s az Erdélyi Szépmíves Céh óvatos, az erősebb társadalomkritikától elzárkózó 
kiadói politikája is elégedetlenséget keltett. 1933-ban a Céh elutasította Berde Mária 
Szentségvivők című kulcsregényét, s minthogy más íróknak is voltak sérelmei, Berde 
Mária, Tabéry Géza és Olosz Lajos, illetve a hozzájuk csatlakozó Bárd Oszkár, Károly 
Sándor, Molter Károly és Szombati-Szabó István Erdélyi Magyar írói Rend (Emir) 
néven új kiadói vállalkozást hozott létre, amely néhány könyvet meg is jelentetett. A 
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helikoni irodalom összefogó ereje meggyengült, az Emir-ben szervezkedő írók mellett 
Tamási, Kacsó és Szentimrei mindinkább a „második erdélyi nemzedék" plebejus 
demokratizmusában látta a nemzetiségi irodalom megújulásának zálogát, Nyírő József a 
magyarországi konzervatív körök vonzásába került, Áprily Lajos, Makkai Sándor s egy 
időre Bartalis János áttelepült Magyarországra, s komoly veszteséget okozott Kuncz 
Aladár korai halála is. A Helikon körén kívül lépett fel a harmincas évek népszerű 
regényírója, Daday Loránd (1893—1954), aki Székely Mózes írói néven jelentette meg 
Zátony (1931) című regényét, amely nacionalista elfogultsága ellenére is nagy kifejező 
erővel ábrázolta az erdélyi magyar társadalom válságát. A Helikon „első nemzedéké-
nek" írói továbbra is meghatározó szerepet játszottak az erdélyi magyar irodalom 
mozgalmaiban, ugyanakkor színre kellett lépniök az űj nemzedékeknek, írói mozgal-
maknak és törekvéseknek is. 

A harmincas évek elején fellépő fiatal irodalom új módon próbálta megválaszolni a 
nemzetiségi sorskérdéseket. A „második erdélyi nemzedék" számára már természetes 
életközeget jelentett a kisebbségi lét, s legfeljebb távoli emléket a történelmi ország, e 
nemzedék nem kényszerült arra, hogy gyötrelmes küzdelmet folytasson azzal a hagyo-
mányos világképpel és életrenddel, amelyet mindenestől elsodort a háború és az 
uralomváltozás. A fiatalok helyzete a nemzetiségi társadalom szociális átrétegeződését 
fejezte ki, soraikban a kispolgári, illetve paraszti származásnak, kulturális háttérnek volt 
meghatározó szerepe. Szemben az idősebbekkel, jól ismerték a román nyelvet és kultú-
rát, általában román főiskolákon végezték tanulmányaikat. Az erdélyi magyar baloldal-
hoz hasonlóan ők is a kisebbségi élet valóságának elemzésére, ábrázolására törekedtek, 
úgy vélték, hogy az elnyomott nemzetiségi tömegeknek a román progresszióval, a 
román munkásmozgalommal kell összefogniok, s közösen kell harcolniok a demokra-
tikus átalakulás és ennek következményeként a nemzetiségi autonómia érdekében. Fel-
lépésük mindenképpen fordulatot jelentett a nemzetiségi gondolkodásban, e fordulat 
után át kellett alakulniuk a „transzilvánizmus" korábbi eszményeinek, törekvéseinek is. 

A fiatal irodalom kezdetben a Helikon körében jelentkezett, Dsida Jenő, Szemlér 
Ferenc, Kiss Jenő, Méliusz József, Balázs Ferenc, Asztalos István és Gagyi László az 
Erdélyi Helikonban, illetve a Szépmíves Céh írói között lépett fel. A fiatal nemzedék 
zöme azonban a húszas évek végén nőtt fel, elsősorban a kolozsvári egyetem hallgatóit 
összefogó magyar főiskolai kollégiumok, illetve diákegyesületek — a Báthory-Apor 
Szeminárium, a Római Katolikus Népszövetség Ifjúsági Szakosztálya, az Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesület, a Dávid Ferenc Egyesület Ifjúsági Köre, a Székelyek Kolozsvári Társa-
ságának Ifjúsági Bizottsága - keretei között, a bukaresti egyetemeken tanuló magyar diá-
kok pedig a Koós Ferenc Kör főiskolai tagozatában gyülekeztek. Ezek az ifjúsági kö-
zösségek hozták létre 1930-ban az Erdélyi Fiatalok című folyóiratot, illetve az ugyan-
ilyen elnevezésű mozgalmat, amely a Helikonhoz hasonlóan szintén egymástól külön-
böző eszmei áramlatok megegyezése és ,koalíciója" nyomán született. A folyóiratot 
Jancsó Béla és László Dezső szerkesztette, a mozgalomnak mellettük Balázs Ferenc, 
Bányai (Baumgarten) László, Demeter János, Dsida Jenő, Jancsó Elemér és Vita Zsig-
mond voltak a vezetői. Az Erdélyi Fiatalok közössége Ady Endre, Móricz Zsigmond és 
Szabó Dezső eszmei vonzását követte, elsősorban a paraszti tömegekre akarta alapozni 
az erdélyi magyarság fennmaradását és fejlődését. Azoknak a radikális ifjúsági mozgal-
maknak a sodrában született, amelyek Magyarországon és a szomszédos országok ma-
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gyar kisebbségeinek körében követeltek gyökeres társadalmi és nemzeti megújulást, 
szociális reformokat, népi demokratikus átalakulást és Duna-völgyi összefogást. Erősen 
hatottak rájuk Makkai Sándor nemzetiségi önvizsgálatot hirdető nézetei, hatott a magyar-
országi népi írómozgalom, a falukutató irodalom, ugyanakkor elfogadták Dimitrie Gusti 
bukaresti egyetemi tanár „monográfikus" falukutató módszerét, amely tudományos 
alapokra helyezte a szociográfiai vizsgálatokat. A válságba került erdélyi magyar pa-
rasztság helyzetének orvoslását a falukutató szociográfiai munka, a népművelés és a 
szövetkezeti mozgalom segítségével képzelték el. Gyakorlati tényfeltáró tevékenységük 
fontos eredményekkel járt, Mikó Imre Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (1932) 
című műve, illetve Bözödi György Székely bánja (1938) című történelmi és szociográ-
fiai összefoglalása elemző módon tárták fel az erdélyi magyar parasztság társadalmi 
helyzetét. 

Az ifjúsági mozgalom zászlóbontása után szervezkedni kezdtek a fiatal nemzedék 
írói is. 1931-ben jelent meg a „második generáció" fellépését dokumentáló Új Arcvonal 
című antológia, amely tizenkilenc fiatal írót mutatott be, közöttük Bányai Lászlót, 
Gagyi Lászlót, Jancsó Elemért, Kovács Katona Jenőt, Kolozsvári Grandpierre Emilt, 
Kovács Györgyöt, Kováts Józsefet, Méliusz Józsefet, Szemlér Ferencet, Thury Zsuzsát 
és Wass Albertet, egyszerre adva hangot az irodalmi megújulás igényének és a politikai 
radikalizmusnak. Hamarosan megjelentek az első önálló kötetek is, a harmincas évek 
nemzetiségi irodalma a fiatal költők, elbeszélők, tanulmányírók és szociográfusok 
munkássága következtében épült tovább. A költők közül Dsida Jenő (1907—1938) a 
helikoni költészet formakultúrájának örökségét vette át, de az expresszionizmus is ha-
tott korai költészetére, Leselkedő magány (1928), Nagycsütörtök (1933) és Angyalok 
citeráján (1938) című versesköteteiben személyes költői világot alkotott. Súlyos szív-
betegségben szenvedett, ez állandó halálfélelemmel töltötte meg költészetét, ugyanak-
kor játékos örömmel kereste az élet ajándékait. Kóborló délután kedves kutyámmal, 
illetve Miért borultak le az angyalok Viola előtt című, epikai elemekkel átszőtt lírai 
költeményeiben idilli derűvel beszélt a természet és a szerelem örömeiről. Költői idillje-
iben ég és föld, opálos fényű túlvilági misztikum és napsugaras földi realitás találkozik. 
Nagycsütörtök című versében a kereszténység áldozatvállaló közösségi küldetéstudata 
nyomán fejezte ki költői etikáját, Psalmus hungaricus című nagy költeményében a 
nemzeti felelősségtudat és elkötelezettség morális elvét szólaltatta meg. Szemlér Ferenc 
(1906—1978) fiatal íróként Brassóban élt, a városi ember tapasztalatairól és felismerése-
iről adott számot, Éjszakai kiáltás (1930), valamint Ember és táj (1934) című kötetei-
ben a „nyugatos" líra hagyományait képviselte, emellett ő is tanult az expresszionista 
költészettől. Később intellektuális élmények hatották át költészetét, Búvópatak (1940) 
című verseskötete a háborúellenes szellemi ellenállásban vállalt szerepet. Más csillagon 
(1939) című önéletrajzi regényében a Bukarestben tanuló magyar egyetemi hallgatók 
életét mutatta be. Horváth Imre (1906) ugyancsak a városi ember érzéseiről számolt be, 
Nagyváradon élt, ennek a városnak a progresszív szellemi hagyományait őrizte. Örvény 
felett (1934), Hangtalan beszéd (1936), Elszánt kötelesség (1939), Vita nélkül (1941), 
Tavaszi ág (1942) címmel jelentek meg verseskötetei. Alkotó személyiségét polémikus 
szenvedély alakította, a köznapi világban tapasztalt éles ellentmondások nyomán hozta 
létre a munkásságára jellemző négysoros ellentétező versszerkezetet. Más költők a nép-
költészet forrásaiból merítettek, s a magyarországi népi mozgalom költőinek poétikáját 
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követve dolgozták ki alkotó módszerüket. Szabédi László (1907—1959) gazdag művelt-
ség, nyugat-európai tapasztalatok birtokában kereste a nemzetiségi értelmiség feladatait 
és lehetőségeit. Józanság és szenvedély, valóságérzék és romantika, ezek a látszatra 
ellentétes fogalmak egyszerre jellemezték egyéniségét és költészetét. Korai verseiben 
illúziók nélkül tekintett körül, világnézeti kiábrándulását fejezte ki, később a népi 
mozgalom eszmei vonzásában fogalmazta meg hűségét az erdélyi magyar dolgozó nép 
iránt, ennek a költői magáratalálásnak remek vallomása A szabédi Nagyréten című 
költeménye. A régi magyar vers, illetve az erdélyi magyar népköltészet hatása érvénye-
sült verseiben, ezeket Telehold (1944), elbeszéléseit Veér Anna alszik (1941), egyéni 
gondolatokban gazdag tanulmányait Ész és bűbáj (1943) címmel jelentette meg. Kiss 
Jenő (1912) költészete ugyancsak a néphagyomány forrásaiból táplálkozott, Kormos 
üvegen (1937) és Napforduló (1942) című kötetei hangulatos életképekben idézték fel 
az erdélyi tájat, a falusi életet. A köznapi valóságról írt lírai „riportokat", a szóképek 
bőségével ragadta meg valamüyen esemény költői hangulatát, ugyanakkor a népi radiká-
lisok hangján fogalmazta meg a szegényparasztság követeléseit. Mellettük Bányai László, 
Flórián Tibor, Létay Lajos, Maksay Albert és Varró Dezső tartoztak még a „második 
nemzedék" költői közé. 

A fiatal generáció elbeszélői a nemzetiségi társadalom megoldásra váró gondjait és 
népi törekvéseit kívánták megszólaltatni, a realista valóságábrázolás hagyományosabb 
poétikáját követték, Móricz Zsigmondban és a népi mozgalom szociográfusaiban talál-
ták meg ösztönző mestereiket. Balázs Ferenc (1901-1937) mint unitárius teológus 
járta be Észak-Amerikát és Ázsiát, majd a Torda melletti Mészkőn vállalt lelkészi hiva-
tást. Utazásait Bejárom a kerek világot (1929) címmel örökítette meg, szociális reform-
terveit A rög alatt (1936) című önéletrajzában, illetve Zöld árvíz (1936) című regényé-
ben fejtette ki. Asztalos István (1909—1960) munkásból lett író, Móricz Zsigmond és 
Tamási Áron követőjeként gazdag élet- és emberismerettel, egyszersmind költői humor-
ral mutatta be a kétkezi dolgozó emberek nehéz életét. Elmondja János (1939) című 
regénye az erdélyi magyar „valóságirodalom" egyik legértékesebb alkotása, ezenkívül 
Újesztendő (1940) címmel jelent meg regénye, Üröm (1940) címmel elbeszéléskötete. 
Bözödi György (1913) történelmi, illetve szociográfiai művekkel hívta fel magára a 
figyelmet, Romlás (1940) és Nyugtalan pásztorok (1942) című regényeiben, illetve 
Repedt csupor (1944) című elbeszéléskötetében a székely paraszti életről, illetve a 
nemzetiségi értelmiség súlyos gondjairól adott képet. írói szemléletére a realista elbe-
szélő hagyomány és a székely balladák mitikus látásmódja egyaránt hatott. Gagyi 
László (1910) a székely kisvárosok köznapi életét idézte fel A kiválasztottak (1938) és 
Pillangó Zsuzsika (1941) című regényeiben. Kovács György (1911) ugyancsak a székely 
falvak változó életét idézte fel Erdélyi tél (1938) és Aranymező (1942) című regényei-
ben. Kováts József (1906—1937) nehéz szívbetegséggel küzdve írta Emberek útra kel-
nek (1938) című önéletrajzi regényét. Wass Albert (1908) erdélyi mágnáscsalád saija 
volt, Farkasverem (1934), majd A kastély árnyékában (1943) című regényeiben erős 
lélek- és környezetábrázoló készséggel rajzolta meg az erdélyi magyar földbirtokos réteg 
életét. Szenczei László (1909—1980) mint tanulmányíró és publicista dolgozott, Korom 
és korona (1939) című regényében a világháborús vereséget követő forradalmi idők 
falusi küzdelmeit örökítette meg. A „második erdélyi nemzedékhez" számos tanul-
mányíró és publicista is tartozott, közöttük az irodalomtörténész Jancsó Elemért és 
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Vita Zsigmondot, a publicista Demeter Jánost, Jancsó Bélát és László Dezsőt, valamint 
a szociológus Demeter Bélát, Gyallay-Pap Zsigmondot, Mikó Imrét és Vita Sándort kell 
megemlítenünk. 

A „második erdélyi nemzedék" eszmei tájékozódása vitákkal és küzdelmekkel járt, 
számot kellett vetnie az idősebb nemzedék eszményeivel, s ennek során állást kellett 
foglalnia a „transzilvánista" gondolat ügyében is. Állásfoglalását megkönnyítette, hogy 
a magyarországi irodalom részéről nem kisebb író, mint Babits Mihály emelt óvást a 
„transzilvánisták" időnként elzárkózó regionalizmusa ellen, midőn az „erdélyi gon-
dolatinak azokat a vonásait hangsúlyozta, amelyeket a „hőskorban" Kuncz Aladár is 
kiemelt: az egyetemességre törekvő magyarságot és az európai szellemiséget. ,Д tran-
szilvánizmus — szögezte le .— nem elzárkózni, hanem gazdagítani akar: erdélyiségében a 
magyarságát őrzi és Európát gazdagítja. A transzilvánizmus a politikán túl és minden 
politika dacára kulturális nemzeti érzést jelent, mely nem szétválaszt, hanem össze-
kapcsol." Ezt az egyetemességre törekvő gondolatot erős szociális felelősségtudattal és 
demokratizmussal egészítették ki a fiatal nemzedék ideológusai. Jancsó Elemérnek az 
Új Arcvonalba írott programadó tanulmánya, majd Szemlér Ferenc 1937-es Jelszó és 
mítosz című esszéje lényegében az ifjú nemzedék nevében számolt le a „transzilvániz-
mus" tételeivel, elsősorban annak a fájdalmas ténynek a következtében, hogy a „tran-
szilvánistáknak" az erdélyi népek összefogására alapozott ideológiája puszta illúziónak 
bizonyult. Valóban, a nagyromán nemzetiségi elnyomás és a nagymagyar revánspolitika 
kettős kihívásával szemben a romániai magyarságnak a kisebbségi realizmus és demokra-
tizmus hatékonyabb magatartását kellett kialakítania. Ez a realizmus és demokratizmus 
a nemzetiségi közélet baloldali orientációját sürgette, a népfrontos összefogás és a Duna-
völgyi egyetértés követelményét fejezte ki, és ennek a követelménynek, legalábbis a 
„második erdélyi nemzedék" legtöbb képviselőjénél, már nem az „erdélyi gondolat" 
volt a jelszava, hanem a népi gondolat, amely a nemzetiségi társadalom belső ellent-
mondásainak, valamint a kisebbség és a többség ellentétének feloldására vállalkozott. 

Az Erdélyi Fiatalok körül fellépő ifjú írónemzedék mozgalmi egysége nem volt 
hosszú életű, a konzervatív reform-gondolat és a népi radikalizmus hívei hamarosan 
szembekerültek egymással, s elváltak egymástól a különböző világnézeti, politikai irány-
zatok. 1932-ben a mozgalom balszárnyán elhelyezkedő néhány fiatal író bejelentette, 
hogy a munkásmozgalomhoz csatlakozik: Bányai László és Demeter János az antifa-
siszta népfrontgondolat jegyében szervezett Magyar Dolgozók Szövetségében (MADOSZ) 
vállaltak vezető szerepet, Méliusz József és Kovács Katona Jenő pedig a Korunk állandó 
munkatársai lettek. A centrum, amely továbbra is birtokában tartotta a folyóiratot, a 
nemzetiségi egység fenntartásának érdekében a Magyar Párt mellett sorakozott fel. A 
konzervatív reformizmus hívei 1935-ben Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és 
Vita Sándor szerkesztésében létrehozták a Hitel című folyóiratot, amely Széchenyi 
István eszméi nyomán kívánt dolgozni, és Szekfű Gyula nemzeti liberalizmusát fogadta 
el. A baloldali erők összefogásának érdekében Jancsó Elemér 1935-ben megalakította az 
Ady Endre Társaságot, Abafáy Gusztáv, Jancsó Elemér, Kovács György, Mikó Imre, 
Szemlér Ferenc, Szenczei László és Vámszer Géza körül szerveződött meg az Erdélyi 
Realisták mozgalma, ez 1937-ben adta közre az Új Erdélyi Antológiái, Bözödi György, 
Jordáky Lajos, Kovács Katona Jenő és Nagy István vállalkozott arra, hogy a nevezetes 
budapesti szociográfiai sorozathoz hasonlóan, Erdély felfedezése címmel könyvsorozat-
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ban adnak képet az erdélyi magyar dolgozó rétegek helyzetéről. Bözödi György Szé-
kely bánja című munkájának kiadására 1938-ban tizenhét fiatal baloldali író szövetke-
zett, ők alakították meg az Erdélyi Enciklopédia nevet viselő könyvkiadót, amely 
Balogh Edgár, Szemlér Ferenc, Nagy István, Szenczei László, Vámszer Géza és Köves 
Miklós (Kahána Mózes) műveit jelentette meg. Átmenetileg a Vásárhelyi Találkozónak 
sikerült ismét a „második nemzedék" cselekvő egységét megteremtenie, az ifjúsági talál-
kozó tervét az Ady Társaság nevében Balogh Edgár vetette fel, s a terv megvalósítását 
sürgette Tamási Áron Cselekvő erdélyi ifjúság (1936) című felhívása, majd a Brassói 
Lapokban és a Ligeti Ernő-féle Független Újságban zajló eszmecsere. E kezdeményezé-
sek hatására gyűltek össze 1937 októberében Marosvásárhelyen a találkozó résztvevői, 
akik között a Hitel körétől a Korunk csoportjáig szinte az egész erdélyi magyar ifjúság 
képviseltette magát. A legszélesebb összefogás alapján rendezett „ifjúsági parlament" a 
népfrontgondolat jegyében végezte munkáját, támogatta a parasztság, a munkásság és a 
haladó értelmiség szövetségét, szorgalmazta a romániai magyarság szociális és nemzeti-
ségi kérdéseinek megoldását, egyszersmind együttműködésre szólított fel a román 
demokrácia erőivel. A német fasizmus megosztó törekvései ellen tiltakozva, hasonlóan a 
magyarországi Márciusi Front programjához, a magyarság helyét a kelet-közép-európai 
kis népek családjában jelölte ki. A találkozón kialakult ifjúsági összefogást azonban már 
nem sikerült elmélyíteni és közös cselekvésre váltani, a Duna-völgyi országokban a har-
mincas évek végén bekövetkezett radikális jobboldali fordulat hatására gyorsan felbom-
lott a népfrontos együttműködés összetartó ereje, és az erdélyi fiatal magyar irodalom 
képviselői ismét egymástól szögesen eltérő irányok szerint próbáltak tájékozódni a vál-
ságos történelmi események között. 

Szétszóródás és újjászerveződés 

A romániai magyar irodalom életében és intézményeinek rendjében a történelmi 
események hoztak - két alkalommal is — új fordulatot. 1940-ben a magyar kormány-
zat, amelynek helyzetét nagymértékben megerősítette az 1938-as első bécsi döntés, 
illetve Kárpátalja területének 1939-es elfoglalása, úgy ítélte meg, hogy elérkezett az 
erdélyi területek visszaszerzésének ideje. Miután a szovjet kormány felszólította Romá-
niát Besszarábia és Észak-Bukovina területének átadására, Teleki Pál kormánya is beje-
lentette reviziós igényeit. A német kormányzat azonban arra figyelmeztette a magyar 
kormányzatot, hogy Románia megtámadását nem tűmé el, ezzel szemben a vitás kérdé-
sek tárgyalásos megoldását javasolta. Minthogy a közvetlen magyar-román tárgyalások 
nem jártak eredménnyel, a román kormány döntőbíráskodásra kérte fel Német- és 
Olaszországot. A második bécsi döntésnek nevezett határozat Ribbentrop német és 
Ciano olasz külügyminiszter közreműködésével készült, s eredményeként 43 492 km2 

kiterjedésű észak-erdélyi és székelyföldi terület, valamint közel kétmillió-hatszázezernyi, 
közöttük az 194l-es magyar népszámlálás szerint 1 380 506 magyar és 1 029 470 
román nemzetiségű lakos, illetve számos történelmi magyar város: Kolozsvár, Nagyvá-
rad, Marosvásárhely, Szatmár tért vissza a magyar állam keretei közé. Románia birtoká-
ban 59 295 km2 terjedelmű dél-erdélyi és bánsági terület maradt, közel hárommilliós 
népességgel, amely sorában körülbelül félmillió volt a magyarok lélekszáma. A döntőbí-
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rósági határozat után tömeges méretekben menekültek a magyarok az északi, a romá-
nok a déli területekre. Az erdélyi terület megosztása nem hozott békét a két szomszé-
dos állam között, a magyar kormányzat újabb területi revízióban, a román pedig 
Észak-Erdély visszaszerzésében reménykedett. Az alig négyéves tartamra szóló rendezés 
valójában a német fasiszta kormányzat keleti politikájának érvényesülését segítette, 
Hitler ebben az időben már elszánta magát a Szovjetunió megtámadására, s mindenkép-
pen meg akarta akadályozni, hogy hadseregének felvonulási területén államközi konflik-
tusok keletkezzenek. A bécsi döntés következményeként Romániában Antonescu tábor-
nok fasiszta rendszere jutott uralomra, s a magyar politika is kiszolgáltatottá vált a 
tengelyhatalmak követelései előtt. 

Az észak-erdélyi területek visszacsatolását követve az ott élő nagy létszámú magyar 
lakosság mindenesetre megszabadult a nemzeti elnyomástól, a beolvasztását célzó nem-
zetiségi politikától. Helyreállottak a korábbi magyar intézmények, közöttük a kolozs-
vári Ferenc József Tudományegyetem, s kolozsvári székhellyel létrejött az Erdélyi 
Tudományos Intézet, amely számos kiváló tudós, közöttük Bíró Vencel, Makkai László, 
I. Tóth Zoltán, Bónis György, László Gyula, Juhász István, Tamás Lajos, Szabó T. 
Attila, Jancsó Elemér, Venczel József, Balogh Jolán és mások közreműködésével folyta-
tott erdélyi történeti, nyelvészeti, művelődés- és művészettörténeti kutatásokat, s ezek 
során a magyar—román kapcsolatok alakulásának történetével is foglalkozott. Az erdé-
lyi levéltári és múzeumi ügyek irányítását Kelemen Lajos, a kiváló történettudós, a 
kolozsvári Nemzeti Színház vezetését Kemény János vette át. Észak-Erdély magyar 
tudományos élete és közoktatása számos új intézménnyel gazdagodott, s kétségtelenül 
számottevően fejlődött a magyar állami fennhatóság helyreállításának négyesztendős 
tartama alatt. 

A visszacsatolt területek magyar irodalmi élete mindazonáltal merőben új helyzetbe 
került, és az új politikai feltételek nem kedveztek az erdélyi magyar irodalom korábbi 
— a kisebbségi humánum eszméjére épülő - törekvéseinek. Gaál Gábor folyóiratának, a 
Korunknak további működését betiltották a katonai hatóságok, a szocialista mozgalma-
kat és a baloldali radikalizmust szigorú cenzúra korlátozta. Az erdélyi írók, minthogy 
korábban a nemzetiségi közélet demokratikus levegőjéhez szoktak, idegenkedve szemlél-
ték a szűkebb hazájukban berendezkedő horthysta kormányzatot. Ellenérzésüknek 
nemegyszer adtak hangot, a visszacsatolást követő hónapok hazafias lelkesedése után 
mind erősebben bírálták a hivatalos magyarországi politikát. A politikai életben mind 
nagyobb szerepet kapó szélsőjobboldali irányzatok — Nyírő József kivételével — senkit 
sem tudtak befolyásuk alá vonni az erdélyi irodalom számottevő egyéniségei közül. A 
Helikon írói közössége a kisebbségi humánum nemes hagyományait képviselve kezdettől 
fogva szemben állott a terjeszkedő fasizmussal és a németbarát politikai orientációval, 
és a nemzetiségi demokratizmus eszményeit hirdette továbbra is. Nemcsak a költők: 
Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László és Bartalis János verseiben, amelyek a 
háborús években a humánus értékek védelmében találták meg küldetésüket, hanem 
állásfoglalásokban, közös nyilatkozatokban is. Az államhatalmi változást követő első — 
1940. december 29-én Kolozsvárott tartott — helikoni tanácskozás az erdélyi magyar 
irodalom hagyományos humanizmusa mellett tett hitet: „a Helikon íróira ma talán még 
nagyobb feladatok és kötelességek várnak, mint eddig. Az erdélyiség nemes hagyomá-
nyainak védelme és ápolása ( . . . ) s ezenkívül megannyi más tennivaló együtt olyan 
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feladatot jelent, aminek közös munkával, közös hittel és kitartással tudunk megfelelni." 
Ezt az állásfoglalást erősítette meg az 1942-es marosvécsi írótalálkozó is, midőn vissza-
tekintve a kisebbségi sorban töltött két évtizedre, az erdélyi magyar irodalom népi 
elkötelezettsége és szabadelvű erdélyi tradíciója mellett nyilatkozott, majd aggodalom-
mal állapította meg, hogy a berendezkedő magyar közigazgatás megfelelő szakértelem 
nélkül, bürokratikus módszerekkel irányítja a visszacsatolt területek életét. Az erdélyi 
írók nyilatkozata a helikoni irodalom egyetemes humanizmusát is megerősítette, midőn 
a következőket jelentette ki: népek nagy együttesében élve ( . . . ) nem feledkezhe-
tünk meg azokról az erkölcsi törvényekről sem, amelyek tiszta és erős magyarságunkon 
keresztül kötelességünkké teszik az alapvető emberi eszmények megbecsülését és szol-
gálatát". 

A „második erdélyi nemzedék" képviselői részben a Helikon, részben a magyaror-
szági népi mozgalom soraiban keresték helyüket, de létrejött a nemzedék önálló folyó-
irata, az 1942 és 1944 között megjelent Termés is, amely az erdélyi hagyományokat 
követve képviselte a népi mozgalom célkitűzéseit. Szerkesztői Asztalos István, Bözödi 
György, Kiss Jenő, Szabédi László és a szülőföldjére visszatelepülő Jékely Zoltán vol-
tak, munkatársai között Derzsi Sándor, Gagyi László, Hegyi Endre, Horváth Imre, 
László Gyula, Makkai László, Mikecs László, Parajdi Incze Lajos, Varró Dezső és Wass 
Albert volt található, s a kolozsvári folyóiratban bontakozott ki a magyarózdi paraszt-
legényből költővé váló Horváth István (1909 — 1977) tehetsége is, aki Az én vándorlá-
som (1943) címmel hamarosan önálló verseskötettel, majd Kipergeti magvak (1944) 
címmel elbeszélésekkel lépett a nyilvánosság elé. A Termés évente négy alkalommal — a 
négy évszaknak megfelelő jelzéssel — jelent meg, s a szépirodalom mellett történelmi, 
társadalmi és nemzetiségi kutatásokkal is foglalkozott, igen gazdag publicisztikai anya-
gában a nemzeti lét időszerű kérdéseire keresett választ. Ezt a feladatot szolgálta 1943 
nyarán a folyóirat ankétja, amely számos író és tudós — a többi között Erdei Ferenc, 
Illyés Gyula, Kós Károly, Kovács Imre, Kodolányi János, Nagy István, Németh László 
és Veres Péter — véleményét adta közre a háborús évek legszükségesebb nemzeti tenni-
valóiról. 

A fiatal nemzedék szocialista eszmények szellemében dolgozó képviselői a magyar-
országi haladó sajtóban, illetve könyvkiadásban találták meg helyüket. Jordáky Lajos a 
Népszava, Balogh Edgár a Magyar Nemzet állandó munkatársa lett, Nagy Istvánnak a 
népi írómozgalommal alakultak ki szoros kapcsolatai, a munkásmozgalom képviseleté-
ben vett részt az 1943-as Szárszói Találkozón, s valóságábrázolásának erejét, irodalmi 
értékét tekintve legjobb két regénye: A szomszédság nevében (1941) és az Oltyánok 
unokái (1941) Püski Sándor Magyar Élet kiadójánál látott napvilágot, és ugyanitt jelent 
meg Balogh Edgár Hármas kis tükör (1945) című publicisztikai gyűjteménye is. Újra-
indultak a népfrontszervező kísérletek is, most már a háborúellenes mozgalom kereté-
ben, amelyekben a konzervatív írók, így Bánffy Miklós is szerepet vállaltak. Az idős 
Krenner Miklós előszavával megjelent 48-as Erdély (1943) című „zsebkönyv" az erdélyi 
demokrácia hagyományaira figyelmeztetett, az 1944 őszén megalakult Erdélyi Tanács 
keretei között, a tudományos élet és az egyházak képviselői mellett helikonista — 
Tamási Áron, Kiss Jenő —, népi radikális - Szabédi László — és kommunista - Nagy 
István — írók fogtak össze annak érdekében, hogy az ország minél előbb kiváljék a 
háborúból, és Erdély megmeneküljön a hadi események súlyos következményeitől. 
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Az Erdély déli részén élő magyarság, valamint az ott tevékenykedő magyar szellemi 
élet teljes mértékben Antonescu tábornok fasiszta rendszerének kiszolgáltatottja lett. 
Intézményei, iskolái és sajtója szinte teljes mértékben megszűntek, csupán néhány kisebb 
lapja maradt, közöttük Kacsó Sándor áldozatos munkával szerkesztett nagyenyedi Er-
délyi Gazda című hetilapja végzett értékesebb munkát. A szétszórtan élő irodalmi élet 
összefogásának egyetlen számottevő kísérlete a Vita Zsigmond szerkesztésében 1943-
ban közreadott Romániai magyar írók antológiája című gyűjtemény volt, Endre Károly, 
Kacsó Sándor, Kakassy Endre, Méliusz József, Olosz Lajos és Szemlér Ferenc írásaival. 
A dél-erdélyi magyar szellemi élet képviselőinek súlyos megpróbáltatásokat kellett el-
szenvedniük, közülük Kacsó Sándort és Vita Zsigmondot hosszabb időre internálták a 
hatóságok, s csak hónapokkal a háború befejezése után, a magyar baloldali erők sürgeté-
sére térhetett haza. Az Erdély déli felében élő magyarság üldöztetését Méliusz József 
ekkor készült utazási beszámolója: a Sors és jelkép (1946) örökítette meg. 

A háborús események nagyrészt lerombolták a romániai magyar irodalom áldozatos 
munkával létrehozott intézményeinek rendszerét, 1944 októberében megszűnt az Er-
délyi Helikon, a Pásztortűz és az Erdélyi Szépmíves Céh, s nem volt lehetőség többé a 
marosvécsi írótalálkozók összehívására sem. A nemzetiségi irodalom komoly vesztesége-
ket szenvedett: a helikonisták közül Bárd Oszkár, Karácsony Benő, Ligeti Ernő, a 
Korunk táborából Brassai Viktor, Korvin Sándor, Kovács Katona Jenő és Salamon Ernő 
a fasiszta erőszak áldozata lett. Reményik Sándor, Balázs Ferenc és Dsida Jenő súlyos 
betegségben halt meg, Nyírő József és Wass Albert politikai pályája jobbra kanyarodott, 
mindketten nyugati emigrációban kerestek új otthont, Tamási Áron, Bánffy Miklós, 
Kádár Imre és Szántó György, illetve már korábban Áprily Lajos és Makkai Sándor 
Magyarországon telepedett le. Az erdélyi magyarság ismét kisebbségi sorba került, s 
1944-1945 fordulóján sokat kellett szenvednie a helyreállított királyi közigazgatástól, 
illetve a fegyveres román nacionalista szervezetek (a „Maniu-gárdák") terrorjától. Az 
intézményesített megtorlásnak a szovjet hadsereg vetett véget, midőn katonai irányítás 
alá helyezte az észak-erdélyi területet, ahol vegyes román—magyar népi közigazgatást 
létesített. A román politikai élet radikális fordulatát 1945 márciusában Petru Groza 
kormányra kerülése hozta meg: a népfrontpolitikát képviselő Országos Demokrata Arc-
vonal, amely Groza Ekésfrontja, a kommunista és szociáldemokrata párt mellett az 
újonnan megalakult Magyar Népi Szövetséget is magába foglalta, 1946 novemberében 
az első nemzetgyűlési választásokon győzelmet aratott a jobboldali pártok felett. A 
megindult demokratikus átalakulás nemzetiségi jogegyenlőséget ígért, és biztató távlatot 
nyitott a romániai magyar művelődés fejlődése előtt. Megkezdődött a nemzetiségi iro-
dalom újjászervezése, ez a szervező munka már a korábbi fejlődés eredményeire támasz-
kodhatott, az újjászülető irodalom biztató fejlődésnek indult, jól működő irodalmi 
intézményeket hozott létre, számos fiatal tehetséget nevelt. 

A demokratikus átalakulást a nemzetiségi kultúra és közélet megszervezése kísérte. A 
háború után neves tudósok — Benedek Marcell, Kristóf György, Jancsó Elemér, Szabédi 
László, Jakó Zsigmond, László Gyula — közreműködésével kezdte meg munkáját Ko-
lozsvárott a Bolyai Tudományegyetem, s egyetemi katedrát kapott Gaál Gábor is, 
Marosvásárhelyen a kolozsvári orvosi kar áttelepítésével Orvosi és Gyógyszerészeti Inté-
zetet hoztak létre, létrejött a magyar közép- és általános iskolai hálózat, illetve a kolozs-
vári, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi színház. Kurkó Gyárfás elnök, Kós Károly, 
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Nagy István, Balogh Edgár, Méliusz József, Demeter János és Szabédi László vezetésével 
igen fontos közéleti tevékenységet fejtett ki a Magyar Népi Szövetség, amely a 
MADOSZ és a Vásárhelyi Találkozó népfrontos örökségét követve látta el a romániai 
magyarság politikai képviseletét. Megalakult a Romániai Magyar írók Szövetsége, elnöke 
Nagy István lett. Demokratikus nemzetiségi sajtó született, szinte minden nagyobb 
erdélyi városban indultak magyar lapok: Brassóban a Népi Egység, Temesvárott a 
Szabad Szó, Székelyudvarhelyen a Szabadság, Nagyváradon a Népakarat és a Fáklya, 
Szatmáron a Szabad Élet, Aradon a Jövő, Kolozsvárott a kommunista Erdélyi Szikra, a 
szociáldemokrata Erdély és a Magyar Népi Szövetséget képviselő Világosság — ez utóbbi 
Balogh Edgár szerkesztésében — adott hangot a nemzetiségi tömegek törekvéseinek. 
Bukarestben jelent meg a Romániai Magyar Szó című központi napilap és a falusi 
dolgozókhoz szóló Falvak Népe, amely a MADOSZ korábban népszerű parasztlapjának 
hagyományát követte. Megindult a nemzetiségi könyvkiadás. Kolozsvárott a Józsa Béla 
Athenaeum, Marosvásárhelyen a Bolyai Kiadó jelentetett meg könyveket, emellett a 
Magyar Népi Szövetségnek és a kolozsvári Móricz Zsigmond Népi Kollégiumnak is 
voltak kiadványai. Különösen a Józsa Béla Athenaeum töltött be jelentékeny szerepet, 
kiadványai közé tartoztak Asztalos István, Horváth István, Kós Károly, Méliusz József, 
Nagy István, Szabédi László, Szemlér Ferenc és Szentimrei Jenő könyvei, de kiadta 
Bánffy Miklós Bűvös éjszaka (1946) című kisregényét is. Az irodalmi élet fejlődésének 
eredményeként jelent meg 1946 júniusától az Utunk című irodalmi lap. Szerkesztője, 
Gaál Gábor a Korunk sokfelé ágazó érdeklődésének felújítására törekedett. Lapját a 
demokratikus és szocialista átalakulás szolgálatába állította, mint szerkesztői beköszön-
tőjében írta: „A történelem szabadító ténye a művelődés új életformáit és élettartal-
mait, a népi demokrácia életformáit és élettartalmait tette időszerűvé. Ezeknek az új 
életformáknak nálunk, bár eszményük tiszta és példájuk él, még kevéssé valósult meg a 
gyakorlata. Művelődésünk egésze újjászervezésére, a régi romok és lomok kitakarítására 
vár. A népi demokrácia e formáinak építése sok helyt már folyik, parasztok és munká-
sok állják, csak a mi munkánk maradna el?" Gaál Gábor mellett Szentimrei Jenő vett 
részt a szerkesztés munkájában, s a többi között Asztalos István, Horváth István, 
Kovács György, Méliusz József, Nagy István, Szabédi László és Szemlér Ferenc voltak a 
lap vezető munkatársai. 

Az újjászülető romániai magyar irodalom a két világháború közötti korszak demok-
ratikus hagyományaira támaszkodott, az irodalmi életben egyaránt helyet kaptak a 
Helikon és a Korunk, illetve a fiatalabb népi nemzedék képviselői. Értékes művek 
születtek, ezek ma már a nemzetiségi irodalom legjobb hagyományának alkotóelemei. 
Szemlér Ferenc, Kiss Jenő, Endre Károly, Salamon László és Horváth István új versek-
kel jelentkeztek, ezek a versek a háborús megpróbáltatásokat és a felszabadulás örömét 
fejezték ki. Szabédi László román népköltészeti gyűjtőmunkájának eredményét, Zöld 
levél (1945) című kötetét rendezte sajtó alá, Asztalos István író a hadak útján (1946) 
című ,.krónikája" a háború utolsó esztendejének rendkívüli tapasztalatait beszélte el, 
Szél fuvatlan nem indul (1949) című regénye pedig egy vegyes lakosságú erdélyi falu 
megbolydult életét mutatta be. Méliusz József Sors és jelkép (1946) című könyve a 
magyar-román megbékélés mellett tett hitet, Kurkó Gyárfás Nehéz kenyér (1949) 
című önéletrajzi regénye a székely falvak szegényeinek nehéz tapasztalataival vetett 
számot, megjelentek Nagy István Réz Mihályék kóstolója (1947), Kovács György Ár-
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nyék a völgyben (1946) és Szemlér Ferenc Arkangyalok bukása (1947) című regényei, 
Asztalos István, Bözödi György és Kacsó Sándor elbeszélései, Kós Károly Budai Nagy 
Antal című drámájának új kiadásával (1947) üdvözölte a történelmi változásokat. A 
megélénkülő publicisztikai irodalom — a többi között Balogh Edgár A Szudétáktöl a 
Fekete tengerig (1945), Kovács György Békülő Erdély (1947) és Nagy István József 
Attila új népe (1945) című kötete — a társadalmi átalakulás, a magyar-román együtt-
működés tennivalóit jelölte meg. A korábbi korszak íróihoz fiatal alkotó tehetségek 
csatlakoztak, közöttük a költő Szász János, Székely János, Majtényi Erik, az elbeszélő 
Sütő András, Szabó Gyula, az irodalmi riporter Веке György. A romániai magyar 
irodalom bizakodva ünnepelte meg az 1848-as forradalom és szabadságharc százeszten-
dős évfordulóját, és a román szellemi élettel egyetértésben készült megoldani az együtt-
élésből, illetve az országépítő munkából következő nagy feladatokat. 

Az irodalmi élet bizalmat keltő fejlődése azonban meglehetősen harhar törést szenve-
dett: 1948 után a romániai társadalom életében is súlyos torzulásokat okozott a szek-
tariánus-dogmatikus politika, és ezzel a kibontakozó nemzetiségi demokrácia is korlátok 
közé kényszerült. A művelődéspolitikai vezetés kezdeményezésére a Romániai Magyar 
írók szövetsége a Romániai írók Szövetségéhez csatlakozott, felszámolták a Magyar 
Népi Szövetséget, és hivatalos intézkedések korlátozták a nemzetiségi nyelvhasználat és 
oktatás korábban kivívott eredményeit is, majd törvénytelen perek fosztották meg a 
romániai magyarságot politikai vezetőitől, ezek során került börtönbe Kurkó Gyárfás, 
Balogh Edgár, Méliusz József, Jordáky Lajos, Demeter János, Bözödi György és Ven-
czel József, továbbá Márton Áron gyulafehérvári püspök és Szász Pál, az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület korábbi elnöke. Az irodalmi alkotó munka feltételei is romlottak, a 
magyar nemzetiségi irodalom valójában csak a hatvanas évek végén, már súlyos közéleti 
tapasztalatok birtokában talált magára, midőn Horváth István, Kányádi Sándor, Szilágyi 
Domokos, Lászlóffy Aladár, Király László, Farkas Árpád versei, Sütő András, Szabó 
Gyula, Panek Zoltán, Deák Tamás, Bálint Tibor, Szilágyi István prózai, illetve drámai 
művei, Веке György irodalmi riportjai, Balogh Edgár, Méliusz József, Gáli Ernő, Bretter 
György és Benkő Samu publicisztikája, illetve tanulmányai a nemzetiségi társadalom 
valóságos életével és törekvéseivel vetettek számot. A romániai magyar irodalomnak a 
Duna-völgyében létrejött új világban is közösségi felelősséget kellett vállalnia, a nemzeti-
ségi megmaradásért kell küzdenie. 
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S Z E M L E 

HANS-GEORG G ADAMER: IGAZSÁG ÉS MÓDSZER 
(Gondolat, Budapest 1984) 

Éppen negyedszázada jelent meg Hans-Georg Gadamer főműve, az Igazság és módszer, 
„egy filozófiai hermeneutika vázlata", egy olyan filozófiai alapdiszciplínáé, mely az újkori 
gondolkodás történetében fokozatosan vívta ki megérdemelt helyét, s elhagyva filológiai-
teológiai szolgálóhelyzetét, az önállóság olyan szintjére emelkedett, ahonnan már ő nyújt 
szempontokat a szaktudományok új megalapozási kísérleteihez. Ha visszapillantunk a 
hermeneutika történetére és a benne mindvégig működő szempontot keressük, akkor azt 
úgy határozhatjuk meg, hogy a hermeneutikus magyarázóelv mindig ott nyert teret, ahol 
valaminek az értelme feledésbe merült, elhomályosult, ahol valamilyen tradíció elvesztette 
elevenségét, ahol ez emberek már nem érezték elegendőnek azt, amit világként megélt 
értelemhorizontjuk megértésüknek fogódzóul kínált. A hermeneutika mindenkori térnye-
rése tehát végső soron elválaszthatatlan az adott kultúrát ért kihívástól: így pl. a korai 
filológiába ágyazott hermeneutikák a görög-hellenisztikus hagyomány újraélesztésére 
törekedtek, vagy a reformáció korának teológiai hermeneutikái azt a programot állították 
az egyházi tradíció által kanonizált szövegolvasat helyére, hogy minden magyarázat elve 
maga a szöveg, azaz a Szenírás legyen. 

A megértés követelménye mindent átfogó 

Bármi legyen is a megértés tárgya, a megértő ember mindig alternatív ható tendenciák 
közegében él, s mindenkori megértésével állást foglal e hatásösszefüggés (Dilthey) vonat-
kozásrendszerében. Személyes életének e vonatkoztatottságai között van olyan, amelyet 
felelősséggel felvállal, másokat viszont ilyen vagy olyan oknál fogva megtagad. Bizonyos 
tények — legyen szó a személyes élet elemi problémáiról, vagy akár a kultúra bármilyen 
tényéről — bekerülnek érzelmi-értelmi életének rezonanciaterébe, s ezek kierőszakolják 
a megértés pro vagy kontra megnyilatkozását. Ebben a találkozási pillanatban az, ami ő 
volt, s mindaz ami és ahogy a világ eddig számára volt, más megvilágításba kerül, értékei 
és értelemhorizontja — világának így és így elrendezettsége — átstrukturálódik. 

Jaspers apodiktikus megállapításával kimondhatjuk: „nincs más, mint a megértés". 
Megértés pedig egyáltalán csak akkor van, ha van világ — egy olyan világ, amely így vagy 
úgy az én világom —, melynek vonatkozásában megérthetem és megértethetem magam. 
Tehát a hermeneutikus megértés mindig „kezdet nélküli" (Bollnow), azaz sohasem lehe-
tek úgy, hogy ne egy meghatározott tapasztalati tér értékei és értelem-alternatívái között 
nyilvánítanám ki megértésémet, elvárásaimat. A megértésre törekvő ember mindig emlé-
kezés és remény keresztútjánál áll, s e kettős irányú vonzódása jelenti a megértés kínját 
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és egyben bondogságát. Ha pusztán csak emlékezik, s valami távoli, múltba vesző szelle-
mében él, felejtve mindazt, ami mint probléma életre hívta emlékezését — hiszen minden 
emlékezésünkkel valami most aktuális elől hátrálunk vissza választ keresve a múltba —, 
akkor kortársai joggal sajnálkoznak anakronisztikus viselkedése felett. Ám ha mindent a 
remény jegyében szervez — ugyancsak megfeledkezve a konkrétan előtte álló kérdések 
kihívásáról — Joggal tartják álmodozó utópistának. 

A nyelv dominanciája 

Megértésünkkel, ha egyáltalán meg akarunk érteni, végérvényesen e fenti kettős meg-
határozottság vonzatában élünk, így vagyunk jelen. A hermeneutika arra tanit, hogy 
jelen legyünk a számunkra adott világban, de úgy, hogy képesek legyünk meghallani a 
lényegét képező múlt hangjait, s egyben azt is, hogy milyen válaszokat adnak ember-
társaink a múlt, a jelen és a jövő időhorizontjában megmutatkozó világra, mint prob-
lémára. 

,,Az államforma mögött jelen van egy alapszerkezet, az, hogy az emberek a világban 
vannak: senki sem tud minden választ. Legalábbis senki sem lehet biztos abban, hogy 
válaszai helyesek. S mi több, a ma helyes válaszai holnap már rosszak. A bizonytalanság 
világában élünk. Ezért az a legfontosabb, hogy gondunk legyen megadni a különböző 
válaszok lehetőségét." (R. Dahrendorf — Die Chancen der Krise) A hermeneutika, ahogy 
Gadamer mondja nem az „uralkodás tudománya" (220. o.). Feltárja az önhittségnek, a 
mások szavát elnyomó kinyilatkoztatott igazságoknak a képtelenségét, vagyis alapvetően 
demokratikus. Mint ilyen, alapvetően nyelvi orientációjú, mert a megértés-megértés 
végső feltétele a nyelv, az egymással való beszélgetés. A hermeneutika elválaszthatatlan 
ettől a dialogicitástól, az emberek egymással való nyelvi érintkezésétől, melyben lehetővé 
válik, hogy egymás számára legyenek, s hogy világaik a megértés közös világát képezzék. 
Ezt fogalmazta meg a Gadamer számára leglényegesebb indíttatást nyújtó Heidegger 
egyik szép Hölderlin-tanulmányában: „A nyelv lényege nem merül ki abban, hogy a meg-
értetés eszköze legyen. Az effajta meghatározással nem érik el tulajdonképpeni lényegét, 
hanem lényegének csupán egyik következményét emelik ki. A nyelv nemcsak az eszközök 
egyike, mely egyebek között az ember birtokában van, hanem egyáltalán csak a nyelv 
biztosítja annak lehetőségét, hogy a létező nyitottsága közepette álljunk. Csak ott van 
jelen a világ, ahol van nyelv . . . Csak ott van jelen a történelem, ahol a világ működik. 
A nyelv eredendőbb értelemben java az embernek . . . a nyelv nyújt biztosítékot ahhoz, 
hogy az ember történetiként létezhessen." (M. Heidegger — Hölderlin und das wesen der 
Dichtung) 

Egzisztencia és megértés 

Gadamer művével a heideggeri egzisztenciálhermeneutikához kapcsolódik, mely az 
„eredetétfelejtetf ' emberiség kritikáját nyújtja azzal, hogy újra a lét értelme felé tájéko-
zódik. Gadamer a Sein und Zeit alapvető hermeneutikai felismeréseit viszi tovább. A 
megértés „előzetesség struktúráját", az értelmezés „mint-struktúráját", vagyis éppen 
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azt, hogy a világ mindig a jelentéseknek és lehetséges értelmeknek egy, a megértés által 
rávetülő szempontja szerint tárul fel. Egzisztenciális szituációnak — melyben egy meg-
határozott környezetben másokkal együtt élünk, tehát egy mindig már eleve értelmek 
strukturálta világban — a már meglevő előzetes vélemények hatásrendszerében bomlik ki. 
Ebben a körben a megértés „mint feltáró lennitudás (Seinkönnen)" (Heidegger) lehető-
ségei elé állított. Mindig a meghatározott, létünket leginkább érintő kérdés felől értjük 
meg helyzetünket. A megértés mindig a kérdés akutsága szempontjából fog hozzá az 
értelmezéshez, hogy az előzetesen megragadottat „mint valamit", mint számára jelen-
téseset értse meg. De a valamiképpen megértett világ mások világa is, egy közös világ, 
ahol magamat ebben a másokkal való együtt-létben érthetem meg. 

„Ezért ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös, úgy él a sok ember, 
mintha külön gondolkodása volna." (Hérakleitosz 2. töredék, ford. Kerényi Károly) 

Van-e nagyobb és tragikusabb tapasztalata századunknak, mint hogy az emberiség 
továbbra is e létszerű összetartozás felejtésében él, s hogy „megismerésével" nyert igaz-
ságait mindig e lényegi közösségen túlra transzcendálja? Századunk gondolkodásában a 
reflexió naivitásának megnyilatkozása az a törekvése, hogy egzisztenciális szituáriójának 
állandó megértésre utaltságát — mint a bizonyosságok kereső állapotát — valamiféle vég-
érvényesen, a bizonytalanságot mindörökre legyőző bizonyossággal váltsa fel (vö. Gada-
mer, Die philosophischen Grundlagen des 20. Jahrhunderts). A hermeneutika programja, 
amely Gadamer művéből világosan kiolvasható, a másokkal együtt birtokolt világ közös 
értelemalapjainak feltárása, mint olyan történelemé, amely az események, a történé-
sek, a hangulat mikroszövedékéből szervezi állandóan újra magát. Nincs köze a história 
universalis tételezett végcéljaihoz — hiszen joggal merül fel mindenkiben a kérdés, hogy 
kié a történelem effajta értelme, s legyen még oly ideális állapot, miként köszönt majd 
be —, hanem csakis a kölcsönös megértés, a megértésben kivívott közösség alternatívákban 
létező rejtett történelméhez, a história privata igazi történelemszervező erejéhez. 

Ez Hermész teljesítménye, ahol a lélekvezető a rendíthetetlen bizonyosságok szilárd-
nak hitt értelemhorizontja mögé vezet, hogy megmutassa a maga egyidejűségében a világ 
így és másként létezését. 

A művészet mint a hermeneutikus megértés példája 

„ . . . a műalkotás tapasztalata megértést foglal magába, tehát maga is hermeneutikai 
jelenség . . . (87. o.) Hogy ez mennyire nem idegen a hermeneutika hagyományától, 
ahhoz elég utalnunk Schleiermacher hermeneutikai írásainak esztétikai vonatkozásaira. 
A modern művészet alapsajátosságá vált - Schleiermacherrel szólva - a meditáció, az 
alkotói szándék és a kompozíció, a jelentést nyert műforma növekvő disszociációja. 
Az elkülönülés annál jelentősebb, minél inkább kiteljesedik az a tradícióvesztésként meg-
fogalmazható jelenség, melyben az írót és közönségét összetartó, érzékelésekben és nyelvi 
közvetítésekben jelenlevő univerzum csak komoly erőfeszítések árán nyerhető vissza, 
mint az individuum személyes, műre vonatkoztatott önmegértése. „Irigyelhetjük azokat 
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a korokat, melyekben a társadalom világos célt nyújtott a művésznek, s amely megszabta 
generációk törekvéseit, de vigasztalódhatunk is azzal a gondolattal, hogy az ember olyan 
lény, mely önmagát problémák elé állíthatja és törekedhet megoldásukra, mégpedig nem-
csak a tudomány és technika területén, hanem a művészetben is. Itt az ideje, hogy ráéb-
redjünk, mi magunk vagyunk azok, akik a célokat tételezik . . . Végül eljutunk ahhoz 
a belátáshoz, hogy nem vagyunk egy ellentmondást nem tűrő fejlődés passzív marionett-
figurái és egyáltalán nem szükségszerű, hogy valamit azért tegyünk meg, mert ahhoz 
adottak a lehetőségek. Ahol ezek a lehetőségek értékeinkkel konfliktusba kerültek, 
képesnek kell lennünk, hogy nyugodtan 'nemet' mondjunk." (E. H. Gombrich — 
Kunst und Fortschritt) 

A hermeneutika éppen ezzel a „nem"-mel fosztja meg a fejlődésfogalmat legitimációs 
alapjától és áll ellent a magát mindig újba-menekitő esztétikai beállítódásnak is. A tradí-
ció problémáját sohasem érti meg az, aki e fejlődéshit szellemében mindig csak a majdan 
beköszöntő jelenségekben lát igazi értéket, hiszen múltbeli és eljövendő értékeink a legiti-
mációt felfüggesztő megértés és az önlegitimáló tradíció erőterében lehetnek csak jelen. 
„Sem a filozófiában, sem a művészetben nincs fejlődés. Mindkettőben és mindkettő elle-
nében valami más számít igazán: az, hogy részeseivé legyünk." (Gadamer —Philosophie 
und Literatur) S ha részesévé válunk, akkor a mű világával való egzisztenciális találkozás 
pillanatában, a „betöltött idő", a nyugodt elidőzés perceiben kiszakadunk az üres időfo-
lyam kontinuitásából. „. . . a műalkotás igazi léte abban áll, hogy tapasztalattá válik, mely 
megváltoztatja a tapasztalót". (88-89. o.) 

Ez a tapasztalat, melyet a művel való találkozás hív életre, nem a múlt egyszerű repro-
dukálása, nem múltbeli értelmének — vagyis annak, hogy mit jelentett a korabeli közösség 
számára — a visszaállítása, s a legkevésbé sem a tiszta alkotói szándék valamiféle kifürké-
szése, hanem integráció, vagyis a műnek mint a hagyomány egy elemének és a műre vo-
natkoztatott megértéssel feltáruló történeti létezésemnek a közvetítése. 

Persze talán éppen az esztétika területén jogosult a gadameri nyelvi univerzalizmus elle-
nében felhozott érvelés, miszerint a horizont-összeolvadás diakron mozgását a jelen-
horizont másokkal való együttes-meghatározottságából következő elváráshorizontként 
adott szinkron tendenciájával kell kiegészíteni. Másfelől éppen a művészet területén jogo-
sult a nyelviség dominanciájának háttérbe szorítása, annak kedvéért, amit úgy mondhat-
nánk, hogy az olvasó ráérez valaminek a jelentőségére, jóllehet ennek nyelvi megfogalma-
zásától még messze áll (ez a primer esztétikai élvezet és identifikáció jelentésnyerésének 
problémája, ahogyan H. R. Jauss az Aesthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik 
I. kötetében kifejti), hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy bizonyos értelemben igenis 
foglyai vagyunk másokkal megosztott nyelvi horizontunknak. Aki érzésével magára marad 
a művel, már rögtön „tudja", hogy a mű mint hozzá kérdést intéző egy válaszban teljese-
dik majd be, a ráérzés a befogadóban készülő válasz várása, egy válaszé, melyben a mű 
által többet fog tudni létéről. A kérdésre nyert válasszal önnön létére irányul, s a már is-
mert és megszokott — vagyis ami ő volt, és ami neki eddig a közös horizonton belül meg-
osztott világ volt — másként válik felismertté (vö. 95—96. o.). így igaz, hogy „a műalko-
tás a létet illetően növekedést-gyarapodást jelent". (Gadamer — Die Aktualitaet des Schö-
nen) 
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Az Igazság és módszer és az adott történeti szituáció 

Az 1960-ban megjelent Igazság és módszer a lehető legszorosabb kapcsolatban állt 
azzal a korszituációval, illetve gondolkodási hagyománnyal, melyben megszületett. El-
választhatatlan századunknak attól az infernális tapasztalatától, hogy az emberek cselek-
vései, sőt már szándékai is az események kiismerhetetlen játékterében a mozgástendenciák 
függőségébe kerülnek. A magát és történeti felelősségvállalását feladó ember ráhagyatko-
zik közvetlen, kezelhető világára. Az effajta technicizált civilizáció kritikája már Heideg-
ger műveinek is alaprétegét képezi. A perspektíváját vesztett, a történelemmel szemben ta-
nácstalan ember szkepticizmusra és nihilizmusra hajlamos. A korabeli németség tisztessé-
ges gondolkodóinak jó oka volt, hogy elgondolkozzanak a zsákutcás történelem, a techni-
kai civilizáció és az emberi lét viszonyának problémáján, vagyis azon, hogy miként állít-
ható helyre a hagyomány (és benne hangsúlyozottan a pozitív német kultúrhagyomány) 
és az ember viszonya, mint a történelem felelősségteli tapasztalata. Elég itt példaként utal-
nunk Theodor Litt és Karl Löwith történelemelemző munkáira, vagy a marburgj úgyneve-
zett „dialektikus teológia" olyan személyiségére, mint Rudolf Bultmann, aki az ötvenes 
évek közepén Angliában tartott előadásaival a történelem és eszkatológia problémáit 
érintve a történelem lényeganalízisét a hermeneutikával kapcsolja össze. De idézhetjük 
Jaspers 1949-es megállapítását is: , Д történeti szemlélet a jelen korszak tudatának megvi-
lágítására szolgál. Rámutat arra a helyre, amelyen állunk." (Vom Ursprung und Ziel der 
Geschichte) 

A korszak gondolkodói egyértelműen arra törekedtek, hogy a történeti megismerést az 
emberi önmegértéssel kapcsolják össze, hogy többé ne tételezett, végső célok nevében 
mondják ki a történelem valamiféle irányértelmét, hanem úgy, ahogy az az adott pilla-
nat és szituáció értelemhorizontot adó összefüggésrendszerében, mint önmegértés bonta-
kozik ki. Gadamer műve e számvetésre törekvő korszak összegzésének tekinthető, ám egy-
ben új hatótendenciák kezdetét is jelenti, joggal írhatta, hogy „amikor 1959 végén be-
fejeztem könyvemet, nagyon bizonytalan voltam, hogy nem, Tcéstem-e el' vele, tehát 
hogy a hagyomány történeti gondolkodás mérlege, melyet megvontam, nem vált-e már 
szinte feleslegessé. Egyre több jel vallott arra, hogy technológiai történelemellenesség új 
hulláma közeledik". (370. o.) Tagadhatatlan, hogy a műhöz szinte megjelenése pillanatá-
tól kezdve komoly érdeklődéssel fordult a kritikai irodalom (pl. ahogy ez a kitűnő olasz 
jogtörténész E. Betti, a társadalomtudós J. Habermas, vagy a teológiai hermeneutika je-
lentős képviselőjének W. Pannenbergnek a munkáiból kitűnik), mégis azt kell monda-
nunk, hogy igazi térnyerése az utópista radikalizmus lecsengésével és az ipari társadalom 
akut válságának megjelenésével kezdődik. A mű ezáltal egy még univerzálisabb dimen-
zióba került. Ugyanis a világ és a természet totális racionalizációja, kalkulatorikus bir-
tokba vétele végképp lehetetlennek bizonyult, s ezzel egyidejűleg a hagyománytörténeti 
gondolkodás szükséglete még alapvetőbbé vált. Ezzel persze — miként Gadamer másik 
mesterénél, Husserlnél — nem arról van szó, hogy lemondjunk világunk ésszerűsítéséről, 
hanem arról, hogy a pozitív tudományok uralta világban ezek korlátozásával, teret adjunk 
a történeti észként megmutatkozó hermeneutikus megértésnek, mely ily módon az ön-
legitimáló instrumentális ész kritikáját nyújtja. Mindenkori önmegértésünk kihívást jelent 
a technikai világcivilizációvá süllyedt európai kultúrával szemben, nem azzal a céllal, 
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hogy valami elmúlt alakját visszaállítsa, hanem azzal, hogy megtanuljuk magunkat ki-
ismerni abban a hatásösszefüggésben, mely életünk keretéül szolgál. 

Gadamer korszakalkotó főműve, mely most már Bonyhai Gábor kitűnő fordításában 
magyarul is olvasható, talán nálunk is előmozdítja a filozófia és a szaktudományok el-
engedhetetlen önreflexióját, s belőle már az is kiolvasható, hogy korántsem valamiféle 
divatjelenségről van szó, hanem egy komoly hagyománnyal rendelkező filozófiai alap-
diszciplínáról, humanista hagyományunk egyik elfelejtett, de alapvető rétegéről, mellyel 
az ezredvég embere megkísérelhet válaszokat adni legégetőbb létproblémáira. (Gondolat, 
Bp. 1984.) 

Bacsó Béla 
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BOJTÁR ENDRE: EGY KELET-EUROPÉER AZ IRODALOMELMÉLETBEN 

„Régebben - magyarázta tovább Svejk - sokkal, de sokkal rosszabb 
volt . . . Manapság . . . nincsen spanyol csizma, priccsünk van, aszta-
lunk van, lócánk van, nem szorongunk egymás hegyén-hátán, levest 
kapunk, kenyeret adnak, korsóban hozzák a vizet, a kübli mindjárt itt 
van az orrunk előtt. Mindenben láthatjuk a haladást. . . Van, akit erre 
kísérnek, van, akit arra, fiatalt, öreget, férfiakat és nőszemélyeket. Az 
embernek örül a szíve, hogy legalább nincs egyedül. . . Bizony, meg-
változtak a viszonyok, mégpedig a mi javunkra." 

(Jaroslav HaSek: Svejk) 

Bojtár Endre olyan elméletíró, aki az irodalmi mű értékével foglalkozik. Olyan iroda-
lomtudós, aki Kelet-Európával foglalkozik. Eme tevékenységét paradox jelenségnek tartja. 
De mi ez a látszólagos képtelenség? Nem más, mint a viszony foglalatosságának tárgyai, 
Kelet-Európa és az érték között. 

Tanulmánykötetét régibb és újabb írásaiból válogatta össze, s meg is jelölte a dolgoza-
tok keletkezésének idejét. Jól láthatja így mindenki, hogy olykor a frissebbnek ható írás 
(például a híres esszé, A kelet-européer pontossága) immár több mint tízesztendős, más-
kor az újonnan keletkezett mű (mondjuk a Puskin és Esterházy) visszaöregszik legalább 
tíz évet, egyszerűen azért, mert Bojtár ugyanazt mondja most is, amiben, úgy tűnik fel, 
hogy már egy évtizeddel ezelőtt igaza volt, s ebben az értelemben csökönyösen fejlődés-
képtelen. Arra utalnék itt csupán, hogy sok minden elmondható róla, csak az nem, hogy 
áltatja magát — különösen „topográfiai" és , . k r o n o l ó g i a i " kérdésekben nem teszi ezt. 
Pontosan tudja, hogy amit mond, hol és mikor mondja. (Ellentétben például azon nyel-
vészprofesszoraimmal, akik a hetvenes évek végén forradalmi újításként adták elő Saus-
sure 1916-os elméletét.) Bojtár, aki a kelet-európai nyelvek és szellemáramlatok egyik 
legjobb hazai ismerője, nem kedveli az efféle csúsztatásokat. Strukturalistának nem is 
nevezhető pusztán azért, mert többször átgondolta, elfogadta és ismertette az irodalom-
tudomány különféle, voltaképp már lezárt strukturalista korszakainak közös vívmányát, 
azt, hogy irodalomszemléletük előterébe magát az irodalmi művet emelték. Látnunk 
kell, hogy e kötet szerzője nemcsak 1978-as kismonográfiájában (A szláv strukturalizmus 
az irodalomtudományban), de már 1969-es Hankiss-bírálatában is hangoztatta az újstruk-
turalizmussal szembeni axiológiai fenntartásait. Nem hitt a jelek mozdulatlanságában. 
Mű és annak olvasatai különböznek; az irodalmi művön jön létre' a művészi érték, míg 
a konkretizáció során keletkező esztétikai tárgy hordozza az esztétikai értéket" — írta 
egyidőben a recepcióesztétika nyugat-európai kibontakozásával. 

1968—69-es nagy irodalomteoretikus tanulmányának (Az irodalmi mii értéke és 
értékelése), mellyel jelen kötetét indítja, éppen e kitüntetett esztétikai értékélmény a 
sarkpontja. Persze a hatvanas évek megélénkülő elméleti pezsgésében mások is sürgették 
az értékvizsgálódások elmélyítését. Többek között Rákos Péter, a Bojtárhoz nagyon 
hasonló szellemi indíttatású prágai irodalomprofesszor — főként Mukafovsky hatására 
gondolok itt — ez idő tájt szintén kiemelte az axiológia fontosságát, de ő — talán „újkriti-
kai" szempontoktól is vezettetve — a műalkotások befogadásának folyamatában az értel-
mezést vélte lényegesebbnek, a gazdagabb, több szempontú kommentárt. Bojtár Endre 
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a leírás—értelmezés—értékelés sorrendjét, melyet Mukafovsky állított fel, megfordította, 
nála az értékelés mozzanata az első. Egyik későbbi tanulmányában finomít ezen a model-
len, megengedi az értékelés és értelmezés pszichológiai egyidejűségét, de kitart az esztéti-
kai érték primátusa mellett. Bojtár szlavistaként indult, s többek közt a prágai iskola 
hatására mindig hajlamos volt arra, hogy praktikus és rendkívül mozgékony modellekben 
gondolkodjék. Maga is elismeri persze, hogy ezek nem lehetnek hibátlanok. Nehezen 
alkalmazhatók például a sokak által olvasott tömegirodalomra, melynek jelentőségét ő 
sem becsüli le. Valószínűleg bonyolultabb a lányregények és detektívregények befogadási 
folyamata annál, ahogyan ezt Bojtár recepcióesztétikai rendszerében felvázolja. Az iro-
dalomelméletnek kísérletet kell tennie, hogy szembenézzen a népszerű irodalomban 
lezajló folyamatokkal; annak megállapítása, hogy ezek a művek csak morfológiai tárgyat 
hoznak létre — ma már kevésnek tűnik. Számomra azonban mindig Bojtár modelljeinek 
a funkciója a legfontosabb, s hogy ez mi, az nem lehet kétséges: az érték és az esztétikai 
befogadásélmény körülbástyázása. 

A szerzőt mindig foglalkoztatta az, hogy a nagy strukturalista elméletírók (Muka-
ïovsky, Ingarden) a műalkotások szépségét nem tudták megmagyarázni. Feltehetjük a 
kérdést: neki vajon sikerült ez? De valószínűleg rosszul kérdezünk, hiszen a szépség-
magyarázat fogalma eleve önellentmondást tartalmaz. Bojtár nem is dolgozott ki általános 
esztétikai rendszert — egy-egy tanulmánya gyakran „csupán" kiegészítése, módosítása 
mások elméleteinek, látszólag „csak" a kimeríthetetlen bőségű cseh, lengyel, orosz, 
német, angol és magyar források reflexiója. Mégis létezik valamiféle semmivel össze nem 
téveszthető „bojtárizmus", de csak az elméleti írások és a műértelmezések együtteséből 
olvasható ki. Én ezt nem kizárólag a jelentés és érték viszonyának különféle igényes és 
szellemes interpretációiban látom, nem is abban, hogy az esztétikum, az esztétikai élmény 
tartalmát a szabadság kétarcú (emberi és emberellenes) fogalmában jelöli ki. Ez végső 
soron a hagyományos értelmű arisztotelészi katarziselmélet újrafogalmazása. 

Bojtár Endre esztétikájának valódi többlete a műalkotás életrekeltése a befogadás 
és a hatás folyamatában. Már korábban felhívta a figyelmet a műalkotásjel autonóm 
jellegére, mely nem más, mint társadalmi cselekvőképesség. A műalkotás mint jel maga 
teremti meg jelentését, sőt, olvasóját és szerzőjét is. Ez az elméleti felismerés implicit 
módon már magában foglalta az irodalmi mű aktív történelembe-ágyazottságát, melyről 
Bojtár később így írt: „az irodalmat nem lehet egyszerűen kiemelni a történelemből, 
elkülöníteni annak összes többi elemétől, s aztán úgy vizsgálni, mint tükrözőt és tükrö-
zöttet, hiszen a könyvek cselekvő részesei a történelemnek, visszahatnak az őket szülő 
életre" (Az irodalomtudomány újabb feladatairól). 

Az axiológiai elmélkedések egy sajátos összehasonlító irodalomtipológiai modellhez 
kapcsolódnak. A könyv fejezetbeosztása azt sugallja, hogy esztétikai fejtegetések, majd 
ezek szemléltetése műelemzések által, s végül történelmi konklúziók követik sorban egy-
mást (I. Irodalomelmélet, II. Müvek, III. Kelet-Európa). Bizonyos értelemben így is van, 
hiszen világos például Az irodalmi mű jelentése című Konrád György-tanulmány, valamint 
A mű-szubjektum metamorfózisai című Tandori-elemzés összetartozása az I. rész jelen-
téstani fejtegetéseivel. De ez csak a felszín. Bojtár tulajdonképpen sohasem ír átfogó, 
minden részletre kiterjedő műértelmezéseket. Norwid vagy Bulgakov, József Attila vagy 
Komád György írásai — természetesen művészi értékükön túl — azért különösen érde-
kesek számára, mert meghatározható szerepük van egy történelmi-irodalmi folyamatban, 
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melynek színtere Kelet-Európa. Úgy reprezentálják a jelentés hullámzó mozgásának egyes 
szakaszait, hogy egyszersmind megmutatják a kelet-európai történelem lényegi mozzana-
tait, fontos összefüggéseket villantva föl köztük. 

A „tipologizáló tanulmányíró" szeme előtt sejtelmem szerint olyan kategóriák lebeg-
nek, melyekhez hasonlókkal az elműlt század Schillert olvasó nemzedéke írta körül önnön 
vágyait és szellemi törekvéseit. A Bojtár-féle fejlődési sorban a jeltől a dologhoz, a bol-
dogságtól a szabadsághoz forduló, majd ismét hátraarcot csináló, s végül egy kényszerű 
kettősségnél megállapodó modern költőben — mutatis mutandis - nem nehéz fölismerni 
az ideál és reál, a „szent poesis és a dicső erény" közt „egy költői közép világot kereső" 
múlt századi művészt. Schiller e konfliktus feloldását az esztétikai állam gondolatában 
látta. Kölcsey Ferenc látomásában a dilemma ekként jelenik meg: „mellettünk és körü-
löttünk ömledez a megnemesített élet, s csalatásunk a való színét kapván meg, kikelni 
látszunk önmagunkból s észrevétlenül a költő világába vegyülünk" (Nemzeti hagyomá-
nyok). És Bojtárnál is, miként az oly rezignáltán, de büszkén és bölcsen szóló Kölcseynél, 
a kelet-európai ideál mindig a kelet-európai reállal szembesül. S hogy ezt ki is mondjuk, 
írja Kölcsey 1833-ban, ezzel „tartozunk sajátmagunknak is. Mert lehetetlen eltitkolnunk 
a veszélyt, mely bennünket fenyeget, midőn határainkon polgári szabad alkotvány ön-
kéjesen tapostatott el, s midőn az éjszaki hatalom körülettünk mindinkább terjedez." 
Kölcsey-hasonlatom talán nem idegen a tanulmánykötet szellemétől, elég, ha csupán 
utalok arra, hogy a Norwid-esszé annak idején egy Ez most а divat című antológiában 
jelent meg. 

Bojtár Endre sohasem merül el holmi öncélú tipologizálgatásban. Kultúrmorfológiai 
modelljeivel Kelet-Európa elmúlt másfél évszázadáról kíván szólni, a történelemről, mely-
nek a térség irodalma is fontos szereplője. História és modell viszonyában a hangsúly 
mindig a jelöltön, nem pedig a jelölőn van. Szerzőnk gyakran utal vázlatainak bizonyos 
„gyengeségeire", esetlegességeire. Tény, hogy a szimbolizmus—avantgarde—katasztrofiz-
mus általa feláhított hármas fogalomrendszerét széles körben alkalmazza, s olykor merész-
nek ható össze csengéseket hall meg például József Attila különböző lírai hangmegütései 
és a teljes kelet-európai kórus egy-egy szólama között. Úgy gondolom, kísérleti próbál-
kozások ezek egy nagyigényű, összetett irodalmi összehasonlításra. Sajnálatos és érthetet-
len, hogy Bojtárnak az a dolgozata, mely éppen erre tesz kísérletet, a kelet-európai 
országok nemzettudatát, a polgárosulás és a személyiség formálódását vizsgáló, Közép-
Európa vagy Kelet-Európa? című kitűnő írás hiányzik a kötetből, — amint erre Berkes 
Tamás már felhívta a figyelmet. Mert a tipologizálás célja, értelme: meglelni a kelet-
európai fejlődést jól kifejező fogalmakat, és általuk, tehát egymáshoz való viszonyukon és 
változásaikon mutatni meg a folyamatot, mely „újabbkori történelmünk lényege, s amely 
abból áll, hogy Közép-Európából Kelet-Európába tartunk". Végigtekintve e közös sorsú 
kis nemzeteken, a szabadság és a boldogság végletei közt vergődő, meghasonlott kelet-
européer személyiségét valóban egy örökös köztes állapot jellemzi. Bizony, komikusan 
hat Petőfi 1847-es „biedermeier" forradalma: ,Egyik kezemben édes szendergőm / Szelí-
den hullámzó kebele, / Másik kezemben imakönyvem: a / Szabadságháborúk története!" 
A szabadság választásának lelkiismeretnyugtató, önérzetadó pillanatai végül is belesimul-
nak a boldog lubickolás végtelenségébe: a Svejkség ez, Bojtárral szólva „a túlélés művé-
szete", az egyetlen magatartásforma, mely e tájon valóban létezik. 
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S létezik az irodalom, a művészetként, értékként számon tartható literatura. Termé-
szetesen több útja van annak, hogy ez, miként mondtam, a történelmi folyamat eleven 
alkotórésze legyen. Az aszemantikus (dologias) avantgarde után ismét a jelek felé forduló 
szemantikus jelenkorunkban két alapvető áramlatot lát a szerző. Az egyik a jel-univerzu-
mot teremtő katasztrofizmus, a másik a jeleket újra dologgá, az irodalmat életté tevő 
groteszk. Az egyikre példa lehet Tandori Dezső, a másikra Esterházy Péter írásművészete. 
Maga Bojtár mindkét irányban nyitott szemléletű, várakozásokkal teli befogadó és értel-
mező. 

Bizonyos kettőségekről van tehát szó, például arról, hogy valamirevaló története-
ket a múlt és a jövő közt álló elbeszélő immár nem mondhat el problémamentesen. 
A múlt célelvű szemlélete lehetetlenné vált; ahogyan Tandori íija, „mert ott semmi se 
üthet ki balul, / semmi se olyan túlrészletezett, / mindig mindennek végét vetheted, / 
semmi nem nyers és semmi nem avul. // Mint egy jéggé fagyott állóbüfében, / úgy jár-kel-
hetsz, akár egyhelyben állva. / hökkenni sincs min, megörvendni sincs min" (Hommage 
II.). Innen megközelíthető a katasztrofizmus univerzális értékőrzésének gesztusa, mely 
a Bojtár elemezte Tandori-versben, az Hommage-Ъап is a legfontosabb tényező: — ham-
leti. „Visszanézhetnél" — ez a legfőbb intenció, s a vers ekként „töredék" a sírgödörnél 
zokogó dán királyfinak dedikálva, annak, aki így beszélt: „E koponyának egykor nyelve 
volt, szépen tudott dalolni; s hogy vágja földhöz e pimasz, mintha Káin állkapcája volna, 
ki az első gyilkosságot elkövette." 

E kategóriák persze Bojtár szerint sem jelentkeznek tisztán a művekben. Köztes jelen-
téstani szituációjuk révén fontosak azok a művek is, amelyek egy finomabb „műszerrel", 
a Lotmantól kölcsönzött társadalomtipológiai fogalomhálóval ragadhatok meg: vagyis 
a szemantikai jelentés, illetve a szintaktikai jelentés meglétének vagy hiányának regisztrá-
lásával. Ilyenkor figyelembe kell venni a jelnek azt a jelentését is, amelyet egy adott rend-
szerben elfoglalt hely kölcsönöz neki. Második Tandori-tanulmányában például egy sok-
vonatkozású gesztust, az úgynevezett objektív művészet önironikus gesztusát vizsgálja 
Bojtár. A tegnap világát, az eltűnt értékek puszta helyét megmutató posztavantgarde ez, 
melyet én — a Lotman-rendszer alapján — aszemantikus-szintaktikus jelentésűnek nevez-
nék. Hasonlóképpen az önmagán leginkább túlmutató dolgozat, a Konrád-elemzés (egyik) 
tárgya is ilyen, csupán több fogalommal megragadható, igen problematikus magatartás. 
A szerző a jelek és dolgok viszonyának újraalkotását emeli ki A látogató ban, melyet sze-
mantikus-szintaktikus jelentésűnek nevezhetünk. A hatvanas évek „újhegeliánusainak" 
(a lukácsistáknak) szűk terű, javítgató attitűdje ez - s ennek talán lehetséges meghala-
dása: vagyis kiröhögése az Egésznek. Az élő, aktuális irodalom végül is nem lehet ,jéggé 
fagyott", kell, hogy legyen valami köze az élethez. Mintegy a Konrád-tanulmány meg-
hosszabbításaként Bojtár ezt úgy gondolja el, hogy megkonstruálja az irodalom gépezetét 
(Puskin és Esterházy), a kötet méltán sokat dicsért írását. Ennek lényege éppen az életes-
ség, vagyis, hogy az irodalom életté alakul: ami leíratik, az éppen ezáltal történik meg 
igazán. 

Ez a gépezet Kelet-Európában sajátosan működik. Nemrégiben vettem észre, hogy 
Bojtár egyik kedvence, A Mester és Margarita újabb magyar kiadásaiban különös életet 
él: önmagát írja tovább. Az 1969-es fordítás a Moszkva című folyóirat 1966—67-es szá-
maiban közölt, nyilvánvalóan meghúzott eredeti alapján készült. Az 1973-as orosz kötet-
kiadásba már visszakerültek a kihagyott szövegrészletek, s ezek magyar megfelelőjét a 
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szerkesztő pótlólag fordította bele Szöllősy Klára átültetésébe. Bulgakov több mint 
negyven éve halott, a fordító halott, a történet mégis bővül. Hallgatólagosan a helyére 
kerül a Mester feljelentésének epizódja s a feljelentő, Alojzij Mogarics alakja is. így kissé 
érthetőbbé válik a hős menekülése — az elmegyógyintézetbe. A kelet-európai irodalom 
esszenciája ez. Tovább él Bulgakov kézirata, miként a Mester Pilátus-regénye is. Dolgozik 
az irodalom gépezete, és a Sátán szavai is világosabbá válnak. Woland így vigasztalja az 
alkotói válságba jutott írót:,kézirat sosem ég el". 

S tegyük hozzá, talán ez az Esterházy Péter-féle szavatolás jelentése is. Az szavatol, 
aki „vállalja az elbeszélő felelelősségét", persze ironikus értelmű felelősségvállalás ez, 
lévén a beszéd függő. A groteszk elbeszélés nehézségei ezek, melyek úgymond „átme-
netiek", de jól értsük a szót, szüntelen átmenetiségről ír Esterházy is, a jelek és a dolgok 
közti átmenetről, melynek során, kapcsolódások és szétválások fantasztikusan összetett 
rendszerében végül is létrejön valami, amit az író a „remény nélküli optimizmus" para-
doxonéval fejez ki. Világosabban Bojtár könyvét sem magyarázhatom. (Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1983.) 

Ács Pál 
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OLTVÁNYI AMBRUS 
(1932-1983) 

Messze volt ötvenkettedik esztendeje betöltésétől, mégis tengernyi munkát végzett el. 
Ha valamilyen térképre vetítve képzeljük magunk elé 19. századi irodalmunkat,itt is ott is 
elővillannak az általa sajtó alá rendezett műveket jelző lámpák. A legtöbbet Jókaitól adott 
ki — kilenc munkát, a legnagyobb odaadással Eötvös szövegeket gondozott: válogatott 
leveleit, s az Uralkodó eszméket —, de emlékezetes teljesítménye Bajza és Toldy levélvál-
tásának edíciója, a Czillei és a Hunyadiaké, Széchényi szemelvényes naplójának appará-
tusa. Minden sora mögött enciklopédikus tudás állott, meg olyan aszkétikus buzgalom az 
eldugott, látszatra reménytelen adatok búvárlásában,amely többnyire csupán apályakez-
dők sajátja. (Milyen kitűnően kiderítette pl. a klasszikus idézetek forrását, noha latinból— 
görögből szakszerű, magasabb képzést sohasem kapott.) 

Kritikai sorozatainkat kettős veszély fenyegeti: hol bőbeszédűség, túljegyzetelés ta-
karja el a lényegest, hol a filológus — oktalanul - felcsap védőügyvédnek, magasztalónak. 
Oltványi Ambrus találóan mutatta ki az utóbbi hibát a fiatal Mikszáth újságírását kom-
mentáló—mentegető Bisztray Gyulában (It 1969), s talán ez is segítette abban, hogy ő 
maga mindvégig mentes maradjon mindkettőtől. Fogalmazása tömör volt, tárgyszerű s 
általában érzelemmentes. ,Könnyű neki — mondogatták az elütő vérmérsékletnek —, 
Ambrusnak nincsenek is érzései, pusztán a tényeket gyűjtögeti." Mekkora tévedés, rész-
ben egykori magam tévedése is. Takarékoskodott vonzalmai kimutatásával, ám amit a 
levélíró Eötvös „önérzetes sztoicizmus"-áról, autonóm emberségéről leírt, az félreérthetet-
lenül tükrözi elismerését iránta. Hasonló helyekre bukkanunk Bibó Istvánról készített 
tanulmányában, sőt a Jókai-regényekhez fűzött jegyzeteiben szintén. Még az 1904-es 
Jókairól is kiemeli, hogy hű maradt .ifjúságának nagy, jellemformáló történelmi esemé-
nyeihez". 

Nemcsak szöveggondozó volt, hanem mások edícióinak fáradhatatlan lektora is, 
amellett bibliográfus, akinek az első hazai Lukács György-könyvészetet köszönhetjük 
(It 1955.) A rendkívül nagyszámú lektori jelentés megélhetési kényszerből jött létre, s 
töméntelen idejét—erejét emésztette föl. Leverten kérdezhetjük mindennek láttán: vajon 
nem az effélék zárták el a monografikus feldolgozásokról, nem miattuk maradtak el 
Eötvös eszmevilágáról, Toldy Ferenc pályájáról készítendő könyvei, amelyekben 1970 
körül még mindnyájan reménykedtünk? A probléma ma már megoldhatatlan. De sok 
minden mutat arra, elsősorban nem az anyagi gondok, nem az alattomos betegség kény-
szerítették rá, hogy hátat fordítson korábbi nagy terveinek. Endogén folyamat zajlott 
le, eloszlott monográfusi terve, lendülete, alighanem túlzott igényessége, könyörtelen 
önkritikája miatt. 

223 



Elmaradtak szintetikusabb vállalkozásai, mégsem túlzás arról szólni, hogy jegyzeteiben 
jövendő monográfiák anyaga rendeződött el. (Kimondta ezt már Bajza—Toldy leveles-
könyvéről egy tekintélyes bíráló.) Aligha lesz nehéz feladat a jövőben Eötvös teljes levele-
zésének sajtó alá rendezése: Oltványi Ambrus több tucat irattartóban gyűjtötte össze az 
idevágó bőséges matériát. Szükség lenne kisebb cikkei kötetbe foglalására is, mert belőlük 
a hazai és európai liberalizmus korszerű térképe rajzolódik ki. 

Tartozásaink vannak vele szemben, személyisége, életmüve iránti szeretettel átszőtt 
megbecsülésünket csak ezek törlesztésével fejezhetjük ki. 

Nagy Miklós 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor István 

A kézirat a nyomdába érkezett: 1985. június 24. - Terjedelem: 19,60 (A/5) ív 
87.14681 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest. - Felelős vezető: Hazai György 





Ára: 54 Ft 
Előfizetés egy évre 108 Ft 

» 

ISSN 0133—2368 



m ш 
1 - £ 

\ ЯШ 

ш LITERATURA 
1985 3-4 

m 

А 

AKADÉMIA I KIADÓ 

тшшштшт 



L I T E R A T U R A 

A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
I r o d a l o m t u d o m á n y i Intézetének f o l y ó i r a t a 

Főszerkesztő: B o d n á r G y ö r g y 

Felelős szerkesztő: Pomogáts Béla 

Szerkesztő: R. T a k á c s O l g a 

Szerkesztőbizot tsági t a g o k : Bonyha i G á b o r , 
Ku lcsár Szabó E rnő , N y í r ő Lajos, Szil i József 

Szerkesztőség: 1118 Budapest , Ménes i út 11—13 
T e l e f o n : 667-271 

Megje len ik évente négyszer 

L I T E R A T U R A 

Megje len ik negyedévenkén t 

Ter jesz t i a M a g y a r Posta 

Előf izethető b á r m e l y h í r lapkézbes í tő pos tah iva ta lná l , 

a Posta h í r l apüz le te iben és a Hí r lape lő f ize tés i és Lape l l á tás i I r o d á n á l 

(HELIR) 1900 Budapes t V., József n á d o r tér 1. 

Közvet lenü l vagy pos tau ta l ványon , v a l a m i n t átuta lással 

a HELIR 215—96 162 pénz fo rga lm i je lzőszámra. 

Előf izethető és p é l d á n y o n k é n t megvásá ro lha tó az Akadémiai Kiadónál 

(1363 Budapest, A l k o t m á n y u. 21., te l . : 111-010) 

és az A k a d é m i a i K i a d ó Stúdium (1368 Budapest, V á c i utca 22., 

Te l . : 1 8 5 - 8 8 1 ) és Magiszter (1052 Budapest , V á r o s h á z utca 1., 

te l . : 382-440) könyvesbo l t j a i ban . 

Előfizetési dí j 1 é v r e : 108 Ft 

Egy szám ára : 27 Ft 

Kü l f ö l dön ter jeszt i a K U L T U R A Kü l ke reskede lm i V á l l a l a t 

H-1389 Budapest, Postaf iók 149. 



I à • 
LITERATURA 1985/3-4. sz. 

T A R T A L O M 

IRODALOMELMÉLET 

Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum (1948) 227 
Maár Judit: Az irodalmi szöveg jelentése 267 
Monostory Klára: Párhuzamos jelenségek a francia és magyar szövegke-

letkezés történeti kutatásban 280 
Szerdahelyi István: Palinódia a versritmus szemantikájáról 298 

IRODALOMIÖRIÉNET 

Vásárhelyi Miklós: A Belle Époque sajtója. A magyar újságírás fénykora 322 
Szűcs Tibor: Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban 347 
Marosi Ildikó: Egy irodalomtörténet vázlatos irodalomtörténete 363 
G. Mer.va Mária: A Turul Könyvkiadó 387 
Oltyán Béla: Humánum, szerkezet és nyelv összefüggése a Képzelt ri-

port. ..-ban 399 
Dlusztus Imre: "A sötétségből eljutott a csodálatos világosságba." Pi-

linszky János költészetéről 413 
Erdődy Edit: Moldova György, a szépíró 443 

MŰHELY 

Bajomi Lázár Endre: A patafizikus Faustroll doktor tettei és nézetei 456 
Karafiáth Judit: Proust és a nevek 480 
Barabás Judit: Bulgakov: A Mester és Margarita 496 
D. Molnár István: Hasonlóságok és eltérések a lengyel és magyar iro-

dalmi életben 1945—1948 között 521 

1 225 





I R O D A L O M E L M É L E T 

H A M V A S BÉLA 

REGÉNYELMÉLETI FRAGMENTUM (1948) 

Mialatt a londoni Globe-színházban a Hamletet játszották és Görlitzben, 
egy északnémet városkában Jakob Böhme értekezéseit írta, ugyanakkor Olasz-
országban Monteverdi az Orpheust komponálta, és egy kiszolgált spanyol kato-
na, Cervantes, Don Quijote kalandjait gyűjtötte össze. Európa sohasem volt 
nyugtalanabb. Erzsébet királynő után Anglia hatalma félelmetessé vált. Fran-
ciaországban a modern geniális gonosztevők egyik legelseje, Richelieu kezd-
te szőni sötét bűntényeit, a spanyol világbirodalom züllésnek indult, és a 
harmincéves háborúra minden készen állt. Ami eddig történt, csak előjáték 
volt. Szent Ágostontól Giordano Brúnóig, akit csak a minap égettek meg, 
Konstantintól V. Károlyig, a ravennai síremléktől Michelangelóig, aki csak 
a minap halt meg, ahhoz képest, ami most kezdődött, csak látványos volt, 
nem is nagyon érdekes. Ez itt egészen más. Csak meg kell nézni a Hamletet, 
Velazquez valamelyik bolondját, vagy királyát és egyetlen madrigált meghall-
gatni, vagy Böhmét olvasni. Németországban egy kicsit később keletkezett a 
Simplicissimus, a jelentéktelen parasztfiú története. A fiú akaratlanul és 
érdemtelenül mindig az események középpontjába kerül. Az egész harmincéves 
háborút egyetlen ember csinálja végig és az nem Wallenstein, hanem Simpli-
cissimus, ez a félkegyelmű suhanc — lásd Shakespeare és Velazquez bolond-
jait. Micsoda különbség van közte és a talán csak két nemzedékkel idősebb 
Till Ulenspiegel között! Ulenspiegel még nem ismeri a Hamletet. 

Don Quijote kalandjai Odysseus vagy Amadis kalandjaitól nem abban kü-
lönböznek, hogy azok nem kalandok. Ezek, ha nem is mindig a közvélemény el-
lenére, de mindig a közösségen kívül és a közösség beleegyezése nélkül zaj-
lanak le. S ezért, ha nem is mindig nevetségesek, de mindig visszásak. Don 
Quijote pedig ettől a pillanattól kezdve nemhogy állandóan visszatér, hanem 
állandóan jelen van. Sterne Tristram Shandyjében éppen úgy, mint Doszto-
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jevszkij Félkegyeiműjében. Minden Cervantes előtti kaland értelme az, hogy 
a hérosz mint szakrális aktust a közösség nevében magára veszi. Odysseustól 
az Amadis-regényekig a hős hányattatása a közös sors jelképe. Az egész nép-
nek egyetlen története van és a hérosz az, aki a többiért is helytáll, és a-
mikor a végső diadalt kivívta, a közösségben kimagasló helyet foglal el. 
Don Quijote a közösségből kilóg. Ami a legkülönösebb, nem gyarlóságával, 
mint a többiek, hanem éppen erényeivel, sőt lényének magvával. Ez a Hamlet-
szituáció. Ez az időnek az a bizonyos kibillenése, amit helyre kell hozni. 
Böhme egész életében a kibillenés (az б nyelvén bűnbeesés) megértésével 
küzdött. 

Egy nemzedékkel később, anélkül, hogy az ember a megoldáshoz csak egy 
lépéssel is közelebb jutott volna, már valamivel többet lehetett látni. Pon-
tosan abban az évben, amikor Böhme a Mysterium Magnumot írta, született 
Blaise Pascal, aki a Don Quijote-i számot megtalálta. A hagyomány száma és 
Pascal száma között a viszony hajszálig ugyanaz, ami a hagyományos hérosz és 
Don Quijote között. Amadis lovagban volt annyi tapintat, hogy mindazokat a 
tulajdonságokat, amelyekkel a többitől különbözött, nemcsak eltitkolta, ha-
nem el is vetette. Senki sem azonosíthatta vele magát nyíltan. Titokban an-
nál inkább, de sajátságosan, úgy hogy azt mondta, nem vagyok Don Quijote, 
mégis Don Quijote vagyok. És amikor őt nem értem, magamat nem értem. Izga-
tóan meghatározhatatlan és megfoghatatlan. Mint Pascal száma. Ettől kezdve 
minden szám rejtély lett, saját külön titkával. Infinitezimális hierogli-
fa . A mathézis a teológia egy fejezete lett, mind a kettő beleolvadt a pszi-
chológiába, és ha valaki azt nem alkalmazta önmagára következetesen és tel-
jes éthosszal, az egész nem volt egyéb, mint hiábavaló fecsegés. 

Annak, hogy az ember nem Don Quijote, vagyis a magányos és Sancho Pan-
za, illetve a közösség között levő feszültséget ki tudja hányadszor, kons-
tatálja, nem sok értelme lenne. De ha valaki Cervantes, Shakespeare, Böhme 
és Monteverdi esetét analógnak tekintené és valamely kortünetről kezdene 
beszélni, az sem jelentene többet. Tény, hogy Európa több helyén egyszerre, 
egymástól tökéletesen különböző társadalmi és gazdasági és politikai felté-
telek mellett, különböző országokban azonos jellegű dráma, gondolkozás, re-
gény és zene keletkezett. 

Don Quijote és Sancho Panza között feszültség tulajdonképpen nincs. Ök 
ketten kitűnően értik egymást és eszükbe sem jut egymás ellen hadakozni. A 
kalandokban közösen vesznek részt, ha azokat másképpen értékelik is. És a 
Don Quijote-i kaland tulajdonképpen csak ebben a kettős értelmezésben való-
di. Úgy látszik, Don Quijote és Sancho Panza ugyanaz az ember, mint Lear 
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király és a bolond. Az egymástól különböző minőségeknek e sajátságos egybe-
esésével Böhme sokat foglalkozott és azt mondja, hogy ezeknek a minőségeknek 
egybe is kell esniök. Don Quijote és Sancho Panza helyzetében az utolsó pont 
nem a magányos és a közösség szembeállítása. Mert a döntő nem az egy és a 
sok között levő különbség. Minden szám egy és minden szám sok. Ez éppen a 
pascali szám. Ennek a meghatározhatatlannak külön hallatlan nehézsége, hogy 
az egész számhoz vissza tudjon térni. Ami egyéb, mint Hamlet és Cervantes 
és Böhme problémája, az ember normálhelyzetének helyreállítása. 

Mindenekelőtt Richelieu-nek kell különös figyelmet szentelni, nem azért, 
mert a történetnek azelőtt ilyen alakja nemigen volt, hanem azért, mert et-
től a pillanattól fogva Európára egyre jelentékenyebb befolyást gyakorol, 
egyre nagyobb igénnyel lép fel, és egyre gyakoribbá lesz, amíg Mazarinen, 
Nagy Frigyesen, Metternichen, Napóleonon és Bismarckon át a modernekig el-
jut. 

Az elaljasodott elvetemültségnek ezt a fajtáját régebben is elég dics-
fény övezte és mondjuk, hogy a szívtelenség és a hazudozás e szövevényesen 
és kísértetiesen, csaknem okkult módon piszkos és komisz alakjától minden-
ki, akiben volt humánum, régebben is megriadt. Kísérteties volt, ahogy ez az 
ember mindig momentán tudott lenni, mindig lárva, félig a háttérben, mint 
egy álmodozó vagy fantaszta. Csupa kíváncsiság és csupa svindli, megdöbben-
tően hitvány logikával és szégyentelen prózaiságával. Hosszú ujjú nyirkos 
kezével sokmilliós népeit erőfeszítés nélkül irányította, húzott magához 
rangra és pénzre sóvár szolgákat, tette édessé a hízelgést és az árulást. 
Inkább modorával, inkább vérmérsékletével uralkodott, mintsem katonáival, 
inkább közönyével, mintsem tetteivel. Szervezett besúgók vették körül, ké-
sőbb kezébe vette a pénzt és a sajtót. Mindenki tudta, hogy ezt az ellensé-
get nem lehet elűzni, mert belül van. 

Richelieu persze még szeretetreméltó, nem annyira, mert francia és elő-
kelő és gáláns, hanem olyan komisz nem tud lenni, mint később Frigyes és 
Bismarck, a modernekről nem is szólva. Velazquez ezt az arcot szenvedéllyel 
festette, a királyokat és a tábornokokat és főpapokat és asszonyaikat, Ince 
pápát, akiben még volt annyi humor, hogy saját portréjára vicsorítva azt 
mondta: "Troppo verő". Még szembe tudott nézni önmagával. Később Daumiert, 
mert Louis Philipe-et lerajzolta, börtönbe zárták. Az ember már nem bírta 
ki önmagát. 

Richelieu bűvölete egészen különös, és még annak sem fér egészen a fejé-
be, aki már holtbiztosán tudja, hogy békés közösség addig, amíg azt Riche-
lieu ellen megvédeni nem tudjuk, nincs és nem is lehet. A bűvölet egészen 
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különös. Richelieu saját lénye és a realitás fogalma között szoros kapcso-
latot teremtett. Elhitette, hogy ő a reális ember és az a realitás, amit ő 
csinál. Mivel sikere volt, el is hitték. Ezt a kapcsolatot Machiavelli fej-
tette ki és ezzel mestere lett mindazoknak, akik ettől a pillanattól fogva 
a realitást aljasnak és közönségesnek, otrombának és hitványnak tartották. 
Minél gazdagabb, annál reálisabb. Leginkább, természetesen, az erőszak és a 
hazugság és a hízelgés. Egyszerre mindenki gyorsan száját befogta, mert nem 
akart börtönbe kerülni. Troppo verő. 

Legyünk a helyzettel tisztában. A realitás egyetemes fogalom, amelyben 
egy sereg mindenféle gondolatnak és érzelemnek és képnek és szenvedélynek 
helye van. Morálisan ez a valóságnál talán nem jobb, néha rosszabb. Főkép-
pen nehezebb elviselni. De az biztos, hogy a valóság ezzel az új realitás-
sal nem azonos. Ez itt semmi egyéb, mint Richelieu igazolása. Van? Kétség-
telenül van. Amennyiben Ince pápa is van. Minden fogalmat emberinek kell 
tartani. Ezt a realitásfogalmat Ince pápa tartja. És az összefüggés egyre 
világosabb, minél jobban közeledik az ember a modern korhoz. Ez a hatalmi 
ösztön alátámasztása és igazolása. Mintha teljes értékű valósága csak az б 
létezésüknek lenne. Mintha a stréber reálisabb lenne, mintha a hazugság és 
az árulás reálisabb lenne. Mintha a titkos feljelentés reálisabb lenne. 

Kétségtelen, hogy Richelieu-éknek ezzel a fogalommal olyan mértéket si-
került teremteniük, amellyel az egész emberiséget lerohanták. Senkinek sem 
jutott eszébe kételkedni abban, hogy ez a realitás nem a valóság. Senkinek, 
kivéve Don Quijote-t, Hamletet és Tristram Shandyt és Myskin herceget. Ri-
chelieu hatalma nem eszén, pénzén és erején múlott. Egyes-egyedül azon, hogy 
б lett a reális ember. A realitás az б védelme és végső bizonyossága. Öt i-
gazolja és mindenki mást kizár. Először a rendőrök és a bankárok és az új-
ságírók hitték el, és ezek hitették el a többiekkel. Ami, módszereiket te-
kintve nem is különösebben csodálatra méltó. A siker mindenkit meggyőzött, 
még a tudományt is, valamennyi között a leggyanútlanabbat. Az a valóság, a-
mi szívtelen és erőszakos és kegyetlen és közönséges és buta. Ez a reali-
tásfogalom az, amellyel önmagát az újkori hatalom fenntartja és fennmaradá-
sát biztosítja. 

Don Quijote és Sancho Panza nem állanak ellentétben. De Cervantesnél a 
magányos és a közösség sem áll ellentétben. Akik ellentétben állnak, az 
Cervantes és Richelieu, a korabeli spanyol Richelieu-nek neve bármi lett 
légyen is, mindegy, Metternich vagy Fouché, vagy Ince pápa. Velazquez ké-
pein mindenki láthatja, Dosztojevszkij "Nagyinkvizítornak" nevezte és ez a 
név rajta is ragadt. 
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Az ellentét a valóság fogalma körül keletkezett. Ince azt mondta, hogy a 
realitás a rendőrség, a fegyház, a bank, az inkvizíció, a stréberség, a névtelen 
levél, szelídebb alakban, ahogy Thackeray nevezte, a hiúság vására. A realitás 
nem egyéb, mint a Nagyihkvizítor számára kellő atmoszféra fenntartása, egy 
bizonyos emberfajta tenyészetének feltételére és virágzására. Ennek a reali-
tásnak a valósághoz semmi köze nincs. A siker és a hatalom elhitette minden-
kivel, hogy ez a realitás. Háromszáz év óta minden Nagyinkvizítor ellen in-
tézett roham a realitás fogalmán omlott össze. Ez az a bevehetetlen vár, 
amelyet aztán később a tudomány, sőt a filozófia is segített építeni. 

Don Quijote volt az, aki ezt a realitást nem fogadta el. A Nagyinkvizí-
tor bonyolult praktikáját nem látta át. Ezt csak Shakespeare tette. Kétszáz 
évnek kellett elmúlnia, amíg mások is elkezdték sejteni, hogy miről is van 
itt tulajdonképpen szó. Don Quijote a fogalmat mindenesetre megopponálta, 
mert észrevette, hogy az a realitás, amiről körülötte beszélnek, egyáltalán 
nem a valóság. Ez itt csak arra jó, hogy az emberek attól határtalanul szen-
vedjenek. Don Quijote ettől a perctől kezdve saját valóságában, az úgyneve-
zett szélmalom-valóságban jár, és ettől a perctől kezdve mindenki kénytelen 
Don Quijote lenni, aki ezzel a realitással szemben áll és a fölötte levő 
valóságról tudomást szerez, mindenki, legyen az Tristram Shandy, Pickwick 
úr vagy Myskin herceg. Don Quijote, vagyis Hamlet nagyon jól tudja, hogy az 
б valósága sem az igazi valóság. De ez már hozzátartozik. Aki tudja, mi a 
valóság, az nem tudja, mi a valóság. Ez csak a szélmalom. De azt is bizto-
san tudja, hogy a szélmalom az igazi valósághoz mérhetetlenül közelebb áll, 
mint Richelieu valósága. 

Don Quijote-ról azt terjesztették, hogy irreális és individualista és 
idealista és fantaszta, szemben Sancho Panzával, aki józan és reális, szó-
val olyan ember, mint a többi. Don Quijote az az ember, aki a közösségből 
kiszakadt. Outsider lett. Egyedül maradt, Hamlettel, magányosan, autoritás 
nélkül, mint kétszáz évvel később Kierkegaard mondta. Nem volt tekintettel 
a többségre, mondván, hogy az igazságot nem a szavazatok többsége dönti el. 
A többség mindössze annyit jelent, hogy a becsapottak többen vannak. 

Cervantes talán nem tudta, de Shakespeare biztosan, hogy a Nagyinkvizítor 
paradox helyzetben van, és csak addig él és élhet, amíg a realitás fogalmát fenn 
tudja tartani. Shakespeare-nél Macbeth, Goneril, Regan, III. Richárd, vagyis a 
vaulting ambition, a nagyinkvizítori monománia, a hatalmi ösztön, már tulajdon-
képpen le van leplezve. És éppen Macbeth az, aki a közösségből kiszakadt. Ö a 
szörnyű pojáca. A világ ura és a bukott ember. Önmaga előtt? Nem. A valóságban. 
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Abban a valóságban, amelyet letagad. A valóságban az б realitás-fogalma ügyefo-
gyott kifogás. Szegény inkvizítor. Szegény sok nyüzsgő hülye, Ince pápa és 
IV. Fülöp. Shakespeare-nél jobban a hatalmi ösztönt senki sem ismerte és sen-
ki sem tudta, hogy annál nincs szánalmasabb valami, és Richelieu-nél nincs 
kártékonyabb élősdi és vérengzőbb féreg és szomorúbb fantaszta. Troppo verő. 

A valóság, amelyre Hamlet rájött, egészen más, mint az újkori hatalom és 
tudomány és filozófia úgynevezett realitása. Ez a mi realitásfogalmunk 
rossz. Ezt Böhme azonnal észrevette. Az emberek túlnyomó többsége valóság-
nak tart valamit, ami semmi egyéb, mint olyan tévedés, sőt szándékos megté-
vesztés, amit a hatalmasoknak fenn kell tartani, hogy hatalmon maradhassanak. 

Az a fogalom, amely abban a szóban, hogy realitás, az újkorban kiala-
kult, nem univerzális. Pedig a valóság a mindenkori emberi létezésnek egyik 
nagy fogalma és az is kell, hogy legyen. Ez a realitás féloldalas, csak egy 
bizonyos emberfajtának kedvez. Részvétlen és kegyetlen és durva és közönsé-
ges és közömbös, és végül is csak azt célozza, hogy attól minél többen szen-
vedjenek. A történeti tragédiák mindegyikét azzal fejtették meg, hogy ez a 
realitás. Itt a hatalmi ember tenyészetéről és igazolásáról és az élethez 
való kizárólagos jogáról van szó. Mintha a hatalom lenne az egyetlen való-
ság. A realitás és a hatalmi ösztön összetartozik. Éppen úgy összetartozik 
Don Quijote és a szélmalomvalóság. A világválság akkor kezdődött, amikor a 
realitásfogalmat a tudomány is magáévá tette. Ezért a tudomány realitásfo-
galma is rossz, mert a hatalmi ösztönt igazolja. Azt hirdeti, hogy a szük-
ség és a kényszer az egyetlen hatalom és ez a Nagyinkvizítor. Ű az, aki a 
világban az Ananké helyét elfoglalja és uralkodik az emberiség fölött. Ez 
az az embertelen kényszerképzet, amely katorgával és börtönnel és éhséggel 
és szegénységgel uralkodik. Don Quijote ezt nem hiszi el. Semmi pozitívumot 
nem tud szembeállítani, kivéve a szélmalmot, de nem fogadja el. 

Ugyanazok, akik Hamletet álmodozónak mondták, azt állítják, hogy Don 
Quijote bolond és Böhméről azt, hogy misztikus. Böhméről azt mondják, nehéz. 
Igen, Böhme nehéz, mint minden, ami egyszerű és természetes. Nehéz, mint 
nem árulkodni és nem hízelegni és nem névtelen levelet írni és világosan 
látni és értelmesen gondolkozni. Nehéz, mint normálisnak lenni. Böhme gon-
dolkozása, mint Baader kétszáz évvel később mondta, nem egyéb, mint a pro-
fánság átka alatt nyöszörgő embernek a primordiális poétikus valóságot meg-
mutatni és az elsötétült prózai ész helyébe az őseredeti imaginációt helyez-
ni. Az emberi lét alapja nem a létért való küzdelem, hanem sajátságos enthu-
ziazmus. Szélmalomvalóság. A rajongás az emberi lélekben szüntelenül hangzó 
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belső ének. A világ énekel, mondja Orpheus, ennek a világnak fölfedezője. Az 
ének megnyilatkozik mint zene és költészet és szerelem és önfeláldozás és 
művészet és közös együttélés és részvét és gondolat. 

Monteverdi zenéjében az első pillanatra úgy tűnik, hogy az emberi lé-
leknek ez a belső éneke összekeverve Don Quijote tehetetlen szomorúságával, 
anélkül, hogy a kettő találkozna, csak egymás mellett fut, de külön áll, 
mint egy paradicsomi déltengeri szigeten egy hisztérikus modern nagyváros. 
Nincsen muzsika, amely nagyobb ellentéteket kötne össze és nagyobb azonos-
ságokat választana el. Himnusz és melankólia, Circumdederunt és bakkanália. 
Örvény és tündöklés és egyszerre szól Lady Macbeth és Puck. 

A hivatalos történet azt mondja, hogy a tizenhetedik század első fele a 
modern kor kezdete, mert ebben az időben alakult ki a világválság három nagy 
chimérája, a modern állam, a modern tudomány és a modern kapitalizmus. Min-
denesetre ebben az időben jelent meg a modern Nagyinkvizítor, akit az állam 
és a tudomány és a kapitalizmus közös erővel teremtett és tart fenn és eb-
ben az időben teremtették meg a modern realitás-fogalmat, és mivel Böhme 
szerint minden valóság alaptermészete a polaritás, ebben az időben alakult 
ki a realitás ellenfogalma is, Cervantesnél, Shakespears-nél és Böhménél és 
Monteverdinél, és később Velazqueznél és Pascalnál. A feszültség a valóság 
fogalma körül támadt. Az egyik oldalon a realitás, az állam, a kapitalizmus 
és a tudomány realitása, a másik oldalon a szélmalomvalóság. Ez az a pont, 
ahol Európa története kettéválik és egyik sem akar tudni többé a másikról. 
Az egyik történet, a soi disant reális történet a közösség, a nép, az állam, 
a gazdaság, a tudomány története halad, ha nem is éppen a legjobb lelkiis-
merettel, halad az egyre sötétebb úton a harmincéves háborún és Cromwellen 
és Mazarinen, XIV. Lajoson, Nagy Frigyesen, a francia forradalmon, Napóleo-
non át a világháborúkig és a koncentrációs táborokig és a gyurmákig és az 
atombombáig. Ez a parádés történet, a soha el nem képzelt kínok és bestia-
lités története. A másik Don Quijotével kezdődik, mert Don Quijote abba a 
realitásba nem egyezett bele és kortársával, Hamlettel és Böhmével és Mon-
teverdi vei külön történetet alapított. Hamlet titka éppen ez. A külön tör-
ténet, vagyis a kibillenés mint végzet. Hamletben a parádés közösségtörté-
net ütközik össze azzal, aminek ettől a perctől kezdve neve személyes tör-
ténet. Hamlet félig ott él, félig itt. Mint Don Quijote és Pascal. Úgy él, 
mint az európai élt Velazqueztől Rilkéig. Vagyis az életet hívjuk Cervantes 
óta regénynek. Ez az élet, ahogy élünk és ahogy nem lehet. Ez a szélmalomé-
let. Ez a Hamlet-szituáció. Mert Hamlet titka, hogy nem dráma, hanem regény 
hőse, б a regényhős, a nemhős, ami benne problematikus és feloldhatatlan. 
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Ez a pascali kalkulus, a modern európai szám fogalma, a meghatározhatatlan, 
vagy ahogy Kassner mondja, az ember a két végtelenség, a végtelen kicsiny 
ás a végtelen nagy között, mind a kettőnek mértéke a szubjektum. 

Úvatosságból és inkább csak a gyengébbek kedvéért itt ki kell mondani 
azt is, hogy az itt megfogalmazott mondat leírása a szavak gondos mérlege-
lése alapján történt. A megfogalmazás nem az individuum és nem az én és nem 
az egyén szót használja, hanem azt, hogy személy. Azért, mert ebben az eset-
ben nem az individuumról, hanem a személyről van szó. Vagyis nem valamely 
pszichológiai, vagy biológiai, vagy szociológiai metódussal meghatározható 
speciesről, hanem éppen a személyről, a szubjektumról, a két végtelenség 
között levő középről, a meghatározhatatlanról. Az az ellentörténet, amely 
Don Quijotéval kezdődik, szemben a közösség és az állam történetével, a sze-
mély története és ennek letéteményese ettől a perctől fogva a regény, mert 
a regény kizárólag a személy történetével foglalkozik. Úgy látszik, hogy az 
állam és a kapitalizmus és a tudomány történetével szemben áll. Lehet, hogy 
szemben is áll, de mindenesetre tökéletesen saját és önálló kezdete van. Ez 
a történet más valóságfogalmon nyugszik, nem azon a bizonyos realitáson, ha-
nem a szélmalomvalóságon, amely Don Quijote szerint sem egészen a valóság, 
de az biztos, hogy az igazi valósághoz a realitásnál végtelenül közelebb 
fekszik. 

Regény mint műfaj, Cervantes előtt is volt. Hiszen az Iliászhoz képest 
már az Odisszeia is regény. Az Iliászban a héros a kalandot mint szakrális 
aktust a közösség nevében magára veszi, Odisszeusz, ha a közösségből nem is 
lóg ki, de már saját külön sorsát bonyolítja. Ilyesfajta regények az Arany-
szamártól az Amadisig bőven akadnak, és tudunk arab és hindu és kínai re-
gényekről is mint műfajról. Mint forma az első regény a Don Quijote. Az el-
ső, amit ettől a perctől fogva nem lehet megkerülni. A műfaj és a forma kö-
zött a költészetben az a különbség, ami a piktúrában a festék és a szín kö-
zött. Ami műfaj, még nem forma, ami festék, még nem szín. A kettőt az érte-
lem választja el. A szín értelmes festék, a forma értelmes műfaj. 

Bármilyen kényelmetlen legyen is, bármilyen botrányos, Don Quijote je-
lenlétét ettől a perctől fogva már nem lehetett letagadni. Nincs bosszan-
tóbb, mint ez a nonkonformista bolond, aki ezenfelül elképesztően nem bo-
lond, önmagával tisztában van, tudja, hogy bolond, illetve, hogy nem bolond, 
vagyis Hamlet. Nincs bosszantóbb, mint a szám, amely meghatározhatatlan, 
holott a szám éppen arra való kell legyen, hogy határozott. Ez a Hamlet-
kalkulus, aminek neve később bizonytalansági reláció és szüntelenül az egész 
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számítás felborításával fenyeget, de sajátságosképpen ez a kalkulus, ha az 
ember ezzel operál, nagyobb bizonyosságot szerez, mintha nem operál vele. 
Nincs kényelmetlenebb, mint ilyen bizonytalan világban élni, kiszámíthatat-
lan emberek között. Később Sterne, aztán Thackeray és Balzac és Dosztojevsz-
kij az egész világot pascalizálta, a valóságot szélmalmosította, illetve 
hamletizálta. Ma már nem is tudjuk elképzelni, hogy az miképpen élt az in-
finitezimális szám előtt. A helyzet ma, több, mint háromszáz évvel a Don 
Quijote után, úgy látszik az, hogy a hivatalos államtörténetet már csak 
kénytelenségből tartjuk fenn. Tulajdonképpen mindnyájan, hangsúlyozottan 
mindnyájan, vagyis ténylegesen mindnyájan régen nem a történetben, hanem a 
regényben élünk. Létezésünk súlypontja már jó ideje a nagy, nyilvános fő-
és államtörténetből a regénybe siklott át. 

Don Quijote megjelenése nem új műfajt, hanem formát teremtett, az eu-
rópai ember új formáját, vagyis új tudatot, ha ez a szó jobban tetszik, új 
életkoncepciót, a valóságnak új megfogalmazását. Mindezt együttvéve azóta 
regénynek hívják. A regény az úgynevezett reális történet mellé az ember 
személyes történetét helyezi. Néha azzal szemben. De mindenesetre külön kez-
dettel, az előbbit néha keresztezi, néha azon kívül marad, néha beléje ha-
tol, néha feloldja, néha kineveti, néha elveti. Minden autoritás nélkül, 
szubjektívan, mindössze a szélmalomvalóságra támaszkodva, Hamlet-szerűen. De 
ez az autoritás nélküli, bizonyíthatatlan szubjektivitás; ez a realitásból 
kifityegő emberi sors, vagyis a regény azóta a világot elárasztotta, a rea-
litást át- meg átjárta, megőrölte, regényesítette a társadalmat, az asszo-
nyokat (senkit mélyebben és alaposabban, mint az asszonyokat), a tudományt, 
a politikát, a vallást, a filozófiát, annyira, hogy ha ma valaki az ember 
valódi sorsa felől kérdez, esze ágába sem jut a hivatalos történethez for-
dulni, ahol csak az obligát fő- és államtörténet közhelyeivel találkozik, 
hanem a regényhez nyúl, mert arra a kérdésre, hogy mi történt Angliában a 
múlt század közepén, nem a szcientifikus történet válaszol, hanem Dickens 
és Thackeray és Meredith, és ma sem történetünket éljük, hanem regényünket, 
és mindenki kénytelen azt élni — "selbst die Niedrigen, die Kleinen Schick-
sal haben, gleich so wie die Grossen": a kicsinyeknek éppen úgy van sorsuk, 
mint a nagyoknak. 

A régieknek csak egy történetük volt, nekünk kettő van. Egy reális és 
egy szélmalomtörténet. Két eszkatológiánk van. Dupla sorsunk, egy macbethi 
és egy hamleti. Egy Don Quijote-i és egy Sancho Panza-i. Az egyik a hiva-
talos (nyilvános), a másik privát (illegális), 
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A hatalmi ösztön által befolyásolt szcientifizmus, az a bizonyos reali-
tás, az állam és a kapitalizmus és a tudomány összeesküvése az ember ellen, 
a privát történetet kifogásolja és megkísérli, hogy a szélmalomvalóságot, 
amelynek veszélyét felismerte, teljes egészében likvidálja. A szcientifiz-
mus az embernek a személyes sorshoz való jogát is kétségbe vonta és kereken 
meg is tagadta. Azt, hogy a kicsinyeknek is van sorsuk, nemcsak a nagyoknak, 
nem ismerte el. A személy, mondta, mindössze a veszendő társadalom bomlási 
tünete. Az, hogy valaki személyes sorsra jogot formál, nonszensz, ilyen nincs, 
mert a személy a társadalom függvénye és a betegség, ha a társadalom meg-
gyógyul, elmúlik. A személyes sorsnak a közösbe maradéktalanul vissza kell 
olvadnia, és mihelyt a gazdasági realitásra épített közösség primer ökonó-
miai problémáit sikerül rendezni, ez meg is fog történni. A személy mint ön-
álló sors eltűnik, a szélmalomvalóság elpárolog, ismét csak egyetlenegy 
történetünk lesz és mindenki az azonos realitásban fog élni. A személy vál-
ságtermék. 

Ebben a gondolatmenetben nem is az a különös, hogy valaki a valóságnak 
tényleges sokszerűsége és gazdagsága ellen tiltakozik és megpróbál szimpli-
fikálni úgy, hogy az irritáló személyt le akarja építeni. Ez ugyan már ön-
magában véve elég baj. A gondolkozásnak alig van nagyobb hibája, mintha va-
laki a valóság sokszerű bonyolultságához való jogát megtagadja és kísérle-
tet tesz arra, hogy valóságos jelenségeket kiiktasson, azon a címen, hogy 
azok zavaróak. 

A bántó és a szomorú sokkal inkább az, hogy a szcientifizmus a személy 
ellen az úgynevezett reális történetet védelmébe vette. Védelmébe vette és 
ezzel tulajdonképpen a reális történetnek hitelét rontotta. Tudjuk, hogy a 
Nagyinkvizítor milyen szerepet tölt be. A Nagyinkvizítornál megbízhatatla-
nabb ember nincs. Mindenki jól teszi, ha azt, amit mond, nem hiszi el. Ne 
higgyük, hogy erre nem szolgált rá. Ha más nem, a történet megtanított ar-
ra, hogy ilyen emberekben ne bízzunk, nem túlságosan, hanem sehogy sem. Már-
most, ha ez a Nagyinkvizítor és az őt kiszolgáló szcientifizmus a történe-
tet védelmébe veszi, akkor a lehető legsúlyosabban kompromittálja. Azt a 
gyanút kelti, hogy az egész csíny és puccs és hamisítás. Kelti ezt a gyanút 
minden épelméjű emberben. Sokan ezek után már-már azt kezdték gondolni, hogy 
az egész történet mögött valami hátsó gondolat van, valami csapda, valami 
újabb borzalom. Európa ebből a szempontból határtalanul gyanakvó lett, és 
aki az eseményeket Richelieu-től az atombombáig figyelemmel kísérte, az e-
zen egy cseppet sem fog csodálkozni. 
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Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy a történetnek igenis van létjo-
gosultsága. Annak ellenére, hogy a szcientifizmus helyesli és a Nagyinkvi-
zítor védelmébe veszi. A fő- és államtörténet a személyes történettel együtt 
él, bizonyos súrlódási felületekkel, konfliktusokkal, viszont állandó kie-
gyenlítődéssel, sohasem extrém antagonizmussal. 

Meg kell jegyezni még a következőket is: amikor a szcientifizmus a fő- és 
államtörténet mellett állást foglal és szemben áll az emberrel, az helyes, 
ha az énre és az egyénre és az individuumra vonatkozik. Az individuum ugyanis 
tényleg az irritált társadalom válságterméke. Mert a szcientifizmus mindig 
énről és individuumról beszél, a regény viszont személyről. A személy az in-
dividuummal nem azonos. Ezt az Upanishadaktól kezdve a modern lélektanig 
éppen eleget hangsúlyozták. Már igazán meg lehetett volna tanulni. A sze-
mélyt meg sem lehet fogni, meg sem lehet határozni, erre egyetlen metafizi-
ka sem volt képes, a tudományokról nem is szólva. A személy nem biológiai 
és pszichológiai és szociológiai tényező. Mindegyikből kilóg, mint Don 
Quijote abból a bizonyos realitásból. Nem ez és nem az, hanem minden eset-
ben valami más. Tudjuk, hogy ez a meghatározhatatlan. Ez az egyetlen konk-
rétum. Don Quijote és Hamlet és Pascal, vagyis a regény esetében pedig nem 
énről és egyénről, hanem személyről van szó. A regény az ember személyes 
sorsra való igényét mondja ki. 

E kényes félreértés felfejtésével az ember a valódi témához lényegesen köze-
lebb került, és ezek után egy fokkal még kényesebb félreértéshez lehet nyúlni. 

A személyiség áttörését Don Quijote-nál, Hamletnél és a regénynek mint 
a személyes sorsra való igénynek rohamos tudatosodását, végül pedig az egész 
európai életnek elregényesedését, ami a tizenkilencedik században elkövet-
kezett, sokan úgy értelmezték, hogy most már a reális történet csődbe jutott. 

A hatalmi ösztön nyíltan is, burkoltan is a személyt azzal vádolta meg, 
hogy a közösséget elárulja. Az árulást úgy érti, hogy a közösség rendjét 
állandóan megzavarja, külön igényeket támaszt, bomlasztó kritikát gyakorol, 
összeférhetetlen, antiszociális, államfelforgató és így tovább. A személyes 
érdeket pedig a közös érdek alá kell vetni és a személy a közösség alá kell 
vesse magát. Aki ezt nem teszi, a közösséget elárulja. A regény az a forma, 
amely a személy alá lovat ad és elhiteti, hogy ilyen árulásra bizonyos te-
kintetben joga van. A regény a személy műfaja. Szemben a közösségi sorssal, a 
közös történettel, a regény a személy történetéről beszél. A regény ezért 
közösségellenes tevékenységet fejt ki. 
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Nos, pontosan fordítva. Hamlet a többi shakespeare-i hőstől, Leartől, 
Othellótól, Coriolanustól éppen abban különbözik, hogy ezekben a hősökben a 
sorsot a kollektív történeti szenvedélyek vezetik. Hamletben a dráma a sze-
mélyes sorsra való igény. Ezért a többi shakespeare-i hőssel szemben Hamlet 
a regényesedés első fokán áll. Innen az egész érthetetlen hamleti problema-
tika. Ezért lett Hamlet Don Quijote mellett a modern regény archetípusa. A 
Hamlet-tragédia csúcspontja a monológ. A monológ pedig a magányos ember mű-
faja, amit az ember abban a hiszemben mond el, mint Ibsen később írja: az 
ember azt hiszi, az a legerősebb, aki egyedül áll. S ez a gondolat a regény 
fénykorában számtalan változatban újra és újra visszatér Julien Söreitől 
Strindberg hőseiig. 

Hamlet azonban becsületes ember, és talán ez az, amiben a Nagyinkvizí-
tortól a legjobban különbözik. A Nagyinkvizítor egyetlen szavát sem hisszük 
el, és ha valami igazat a védelmébe vesz, még az iránt is kénytelenek va-
gyunk azonnal bizalmatlanokká válni. Hamlet becsületes ember és mindnyájan 
hiszünk neki. Hamlet pedig a személyes sors iránt való igényt nem merő bal-
lépésből támasztja. Ez nála nem azért keletkezett, mert kisiklott. A király 
és a királyné, Polónius és Rosenkrantz azok, akik kisiklottak. S neki mind-
azt, ami rajta kívül a közösségben kisiklott, önmagában "kell helyrehoznia. 
Ú kárhozat! Az árulást nem Hamlet követte el a közösség ellen, hanem a kö-
zösség követte el az igazság ellen. Don Quijote kalandjai az embert afelől, 
hogy a kisiklás hol történt, kétségben hagyják. Don Quijotéban az úgyneve-
zett realitással szemben a szélmalomvalóság fölfedezésének mámora minden e-
gyebet háttérbe szorít. Hamlet olyan egészen tiszta helyzetet teremt, ami-
lyet csak százötven évvel később Sterne ért meg teljesen, de még teljeseb-
ben Dosztojevszkij. Hamlet nem azért tiltakozik az udvar, vagyis a közösség 
ellen, mert Hamlet beteg és a társadalom bomlási terméke, hanem azért, mert 
a közösség gyanútlanul meghódol az előtt az ember előtt, aki a közösség el-
len árulást követett el. Ez az ember, nemde, a Nagyinkvizítor, pillanatnyi-
lag Hamlet nagybátyja. A regényszituáció magva tehát nem a személy árulása 
a közösség ellen, hanem a közösség árulása az igazság ellen. Ezért lép ki 
Hamlet a közösségből, és ha másként nem, az igazságot személyében tartja 
fenn. 

Ideál mindig akkor jelenik meg, amikor a hatalmi ösztön a közösséget 
valamely eszeveszett gazságba akarja beugratni. Különösen a német idealiz-
mus kibontakozása óta ez a tény köztudomásúvá lett. Az ideállal teszi a 
Nagyinkvizítor kötelezővé azt, hogy az ember magát a közösségnek (a Nagy-
inkvizítornak) feláldozza. 
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A kérdés, amit Don Quijote és Hamlet feltesz: köteles-e az ember a kö-
zösségért valamely ideál nevében életét feláldozni? Válasz: Igen. Köteles 
feláldozni ideál nélkül is, hűségből, jólétét, munkáját, vagyonát, idejét, 
erejét, biztonságát, nyugalmát, szóval köteles feláldozni mindazt, ami ob-
jektiválható és külső kényszer alatt áll és állhat, mert annak eredete mind 
külső (a császárnak, ami a császáré). Köteles-e az ember valamely ideál ne-
vében feláldozni morálját, lelkiismeretét, tisztaságát, intaktságát, gondo-
latait, karakterét? Válasz: Nem. Ez az, amit nem szabad. (Istennek, ami Is-
tené.) Aki ezt megteszi, árulást követ el. Nem önmaga ellen, ami elég baj 
lenne, nem a közösség ellen, ami szintén baj, hanem az igazság ellen, amely-
nél nagyobb baj egyáltalán nincs. A hatalmi ösztön éppen annak a nem objek-
tiválható szubjektív értéknek feláldozását követeli, ami a tisztesség, a 
lelkiismeret és a morál (feláldozni a császárnak azt, ami Istené). Nos, 
Hamlet azt mondja, hogy nincsen olyan fikarcnyi bűn, amelyre bármiféle ide-
ál felmentést adhat. 

Dosztojevszkij volt az, aki ezt a magatartást Raszkolnyikov alakjában 
végigelemezte. Raszkolnyikov zseniális szegény diák, aki azt hiszi, hogy az 
uzsorás banyát megölheti, pénzét elveheti és abból élhet és tanulhat. Te-
gyük fel, ha a banya gonosztevő lenne, olyan, mint például a Nagyinkvizítor, 
ha Macbeth lenne, dúvad, modern diktátor, tömeggyilkos és elvetemült bűnte-
vő, sőt ha Raszkolnyikov erre valamely magas fórumtól parancsot kapna, még 
egy rongyos zsebkendőt sem lenne szabad tőle elvennie. 

íme Hamlet problémája. Hamlet nagybátyját nem ölheti meg azért, mert az 
apját megölte. Semmiféle eszmeiség nevében nem teheti és erre sehonnan fel-
mentést nem kaphat. Shakespeare utolérhetetlen valóságismerete, hogy Hamlet 
lelkiismeretére még csak utalást sem tesz. A szubjektum teljesen a háttér-
ben marad, a meghatározhatatlanban. Hamlet csak cselekszik, vagyis nem cse-
lekszik, vagyis nem öl és belebukfencezik a tragédiába, mégsem öl és nem 
tesz lelkiismerete ellen még akkor sem, ha erre minden erejét összpontosí-
totta is. 

Ami feláldozható, és amit fel is kell áldozni, az adott esetben kivétel 
nélkül mindenkinek az objektiválható. Amit nem is szabad feláldozni, az a 
szubjektív értelem, igazságszenvedély, tisztaság, morál és lelkiismeret. 

Nos, ez az árulás az, ami a hatalmi ösztön befolyására a közösségben 
elkövethetővé vált, s amit a társadalom ettől kezdve elkövet. Ezért a kö-
zösség az, aki áruló, és és Hamlet az, aki az árulás ellen tiltakozik és ez 
az ok, amiért a közösségből kénytelen kilépni. A személyiség ebből a szem-
pontból nem egyéb, mint olyan létezési forma, amely az igazságnak az emberi 
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világban való jelenlétét lehetővé teszi azután is, hogy az igazság az embe-
ri közösségből eltűnt. 

A regény ontológiai koncepciója, hogy az emberi világban az igazsághordozó 
már nem a közösség, hanem a személy. Ez a személy bármilyen fonák alakban jelent-
kezzék is, még ha olyan hóbortos is, mint Don Quijote, б az igazság hordozója. Ez 
a koncepció természetesen a történet fogalmának tisztázását időszerűvé tette. 

A történetről Don Quijotéig elég gyanútlanul gondolkoztak, és a korai 
keresztény atyákat már tökéletesen elfelejtették. A gondolatot csak Cervan-
tes után száz évvel Giambattista Vico vetette fel újra, és mondani sem kell, 
hogy Vico a történet fogalmának, vagyis a történet értelmesítésének, a tör-
ténet regényesítésének legelső alakja. Vicóig a történelem egyszerűen az 
volt, ami történt, semmi egyéb. Többnyire persze a Nagyinkvizítor befolyá-
sára egy kicsit kijavítva. A regény most a történetet hosszában kettévágta. 
Ettől a perctől fogva két történetünk volt, egy úgynevezett reális (kollek-
tív, állami, nagyinkvizítori) és egy személyes (hamleti, szélmalomtörténet). 
Az egyik, amit történelemnek hívnak és az iskolában tanítanak, a másik et-
től tökéletesen függetlenül, a regény. Mint ahogy ettől a perctől kezdve 
két eszkatológiánk van, két morálunk, két időnk, két valóságunk, amely egy-
mást nemcsak hogy nem fedte, hanem az egyik a másikat árulással vádolta. 
Ettől a perctől kezdve annak, ami történt, nem egy értelme volt, hanem kettő. 

A feszültség nyílt. A hatalom befolyására a közösség azt mondja, hogy a 
helyes és a jó a kollektívum (a többség). Az individualizmus minden autoritás 
nélkül azt mondja, hogy a jó az egyén. Persze mind a két állítás rossz. A 
megoldást csak a személy teremtheti meg. A személy nem kollektívum, de nem 
is individuum. A személy (a végtelen kicsiny és a végtelen nagy között) az 
individuum és a kollektívum között van, mint mind a kettőnek mértéke, mint 
szubjektum, meghatározhatatlan, az igazság hordozója. A személy fogalmát 
sem a szociológia, sem a pszichológia, sem a metafizika, sem a biológia nem 
érti, csakis egyedül a regény. Amikor a szcientifizmus bármelyik diszciplí-
nája beszél, mindig az individuumról beszél, mint szcientifikus fogalomról. 
A személy pedig üdvtörténeti fogalom. 

Don Quijote nem individuum, aki a szélmalommal egyéni boldogulásáért 
csatázik, hanem személy, aki még ilyen határtalanul bolondos alakban is a 
hatalmas Inkvizítorral és a köréje sereglett sokasággal szemben is az igaz-
ság hordozója, és az Inkvizítor hiába hatalmas és a köréje sereglettek hiába 
vannak olyan sokan, Don Quijote pedig hiába hóbortos és pojáca, mégis б az 
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igazság hordozója, mert az б üdvéről és csakis az б üdvéről van szó, ezt 
mindenki tudja, aki valaha regényt olvasott. 

Nem sors ez, mert a sors nem üdvtörténeti fogalom. Sorsa az embernek 
csak annyiban van, amennyiben még kollektívum, vagyis individuum, mert a 
kettő egy. Minél inkább individuális-kollektív valaki, annál inkább sors. 
Ez még a dráma és az eposz világa. Amikor az ember létét a sors fogalmával 
maradéktalanul ki lehet meríteni. A személy azonban a sorsból kilóg, mint 
Don Quijote. Hamletnek nem sorsa van, hanem személye, vagyis üdvtörténete. 
Ez az a szubjektum, hogy б Hamlet. A sors a történeti exterieur. Velazquez-
zel a festészet sem mutat meg már többé sorsokat. Ezek az emberek itt sze-
mélyek, éppen úgy, mint Rembrandtnál, egészen Van Goghig és a mai napig. A 
személyiségben éppen az az ijedelem, hogy mindennemű exterieurt leépít és 
meghatározhatatlanná lesz. Ezen a vonalon halad a regény Sternen és Doszto-
jevszkijon át Proustig és Joyce-ig. 

Az üdvtörténet fogalmának bevezetésével a regény megértése olyan teret 
nyert, hogy ezek után már nem lesz különösebb meglepetés, ha valaki azt 
mondja: a személy és a közösség antagonizmusa mondvacsinált és félreértésen 
alapszik. Az individuum és a kollektívum poláris feszültségben áll, úgy, 
hogy a kettő végül is összetartozik, mint pont és ellenpont. Egyik a másik 
nélkül nincs. A félreértést minden valószínűség szerint az Inkvizítor táp-
lálta azért, hogy az individuum és a kollektívum között levő feszültséget a 
maga számára kiaknázza. A személyt azonban nem szabad az individuummal ösz-
szetéveszteni. A személy üdvtörténeti fogalom és ezért ostobaság azon vi-
tatkozni, hogy a személy tudatát mi határozza meg és a szcientifizmusnak 
melyik diszciplínája az, amelynek ezen a téren döntő szava lehet. A személy 
tudata nem egyenlő sem az individuális (becsvágy, érdek, boldogulás), sem a 
kollektív (érdekközösség) tudattal. A személy tudata szubjektív és meghatá-
rozhatatlan. Amit Hamlettől Raszkolnyikovig a regény mindenütt nyíltan ki 
is mond. 

Theodor Dreiser Amerikai tragédiájában ugyanazt a kérdést veti fel, 
mint Dosztojevszkij a Bűn és bűnhódésben. Arról a bizonyos zseniális fiatal-
emberről van szó, aki szegény, nem tud tanulni, s ezért feljogosítva érzi 
magát arra, hogy egy gazdagot megöljön. Dreiser azonban fordított megoldást 
csinál. A gyilkosságért való felelősséget nem vállalja, hanem a kollektí-
vumra keni, azt mondja, a fiatalember ártatlan, a társadalom a bűnös, amely 
a rendetlenség olyan fokán él, hogy a fiatalember számára nem tud teret 
biztosítani. 
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Ennél világosabb valami már alig lehet. Raszkolnyikov a bűnt magára ve-
szi. Az Amerikai tragédia hőse a bűnt a közösségre hárítja. Nyilvánvaló, 
hogy az Amerikai tragédia hőse az individuum-kollektívum feszültségében él. 
Ö az individuum és érte a kollektívum felel. Ez az, ami csupán a sors konf-
liktusa. Ez még latens mítosz. Még pszichológia, szociológia, még nagyinkvi-
zítori problemadialektika, bűnös—nem bűnös, felelős—nem felelős. Raszkol-
nyikovnak ilyesmi eszébe sem jut. A gyilkosság után Raszkolnyikovnak egyet-
len komoly aktusa lehet csak, hogy a rendőrségre megy. Mert ez itt már nem 
sors, hanem üdvtörténet és az emberben nem a becsvágy és a hatalmi ösztön 
dolgozik, hanem egyes-egyedül a személyes üdv. 

A Thackeray-féle Vanity fair az egyik oldalon, a másikon pedig a minden 
bűntől mentes ártatlan én, a Rousseau-féle Emil-koncepció éppen olyan torz, 
mint a szociologizmus sok tekintetben szánandó bizalma a társadalomban és az 
a hite, hogy egyedül a közösség jó és az egyén minden körülmények között a 
rossz. A személy fogalmával itt senki sincs tisztában. Egyébként mind a há-
rom gondolat már par excellence regény-gondolat, mert mindegyik arról a 
cervantesi bázisról indul el, hogy nem egy valóság van, hanem kettő, és nem 
egy történet, hanem kettő. 

Az üdvtörténet ezt a kettősséget nem ismeri. Illetve nagyon is jól is-
meri, de éppen ez az, amit az üdvtörténet likvidál. Ez a kettősség csak a 
sors szférájában érvényes, ott, ahol még van individuum és kollektívum. A 
regény azonban a személy formája. Individuum és kollektívum sorsfogalom, és 
ezért lehet fogalma mind a szcientifizmusnak, mind a pszichológiának, mind 
a szociológiának. A személynek nincs sorsa. Szubjektuma van. 

Az üdvtörténet fogalmának tisztázására ezen a ponton a leghelyesebb a 
daimón fogalmát bevezetni. A daimón az a szó, amellyel a sorsot és szubjek-
tumot egymástól el lehet választani, az a szó, amely felében sors, felében 
szubjektum. A daimón építi a sorsot, vezeti az embert a konfliktusokba, je-
löli meg útját, kelt rokon- és ellenszenvet, emel fel és aláz meg, tesz 
gazdaggá és hatalmassá, szegénnyé és erőtlenné, boldoggá és boldogtalanná. 
De ugyanaz a daimón az, aki az emberben a felelősség és a lelkiismeret, aki 
a tisztaság és tisztesség őre, aki a sors bonyodalmaiból kivezet és az em-
beri sorsot feloldja. 

Kétségtelen, hogy ilyen daimónja az egyes embernek éppen úgy van, mint 
népnek és az egész emberiségnek. Ezt az egész emberiségre kiterjedő értel-
mes történést üdvtörténetnek kell nevezni, mert az üdvtörténet minden moz-
zanata az egész emberiség, vagyis minden személy üdvének szolgálatában áll. 
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Az üdvtörténet az összes antagonizmusokat magába olvasztja és az összes in-
dividuális és kollektív kategóriákat felszívja. 

A huszadik században több olyan regényt írtak (Duhamel a Salavint, 
Jahnn a Perrudjat, Musil a Mann ohne Eigenschaften! stb.), amelyben a dai-
món levetésével kísérleteznek. Végül ide tartoznak azok a regények is, ame-
lyek a daimónt mitologizálják, és így akarják hatástalanítani. Ilyen a töb-
bi között Mann több bibliai regénye, ez a melegház-mítosz, Powys nagy 
Glastonbury romance-a is. 

íme a sorstalanság, a színtelenség, a közönséges ember, a közönyben va-
ló elsüllyedés, mint a sóvárgott üdvösség. Ez az, ami jellegzetesen hamis. 
Le akarják építeni a feszültségeket, a problémákat, leépíteni az egész tör-
ténetet. Nem egyéb ez, mint a daimónhoz való hűtlenség. Az üdvtörténet tit-
ka pedig éppen az, hogy minden drámát végig kell harcolni, a sors minden 
csomóját felbontani. Ezért rossz az Amerikai tragédia, amikor a felelőssé-
get magáról elhárítja és a bűnt a közösségre tolja, és ezért jó a Bűn és 
bűnhődés, amelyben Raszkolnyikov a bűnért való felelősséget vállalja. 

Az üdvtörténet az a fogalom, amely elég szilárd és rugalmas ahhoz, hogy lé-
tünk két végső távlatát, azt, hogy mindenki közülünk egy és sok (meghatározhatat-
lan), meg tudja érteni. A személy a közösséggel sajátosképpen itt egybeesik. Ép-
pen ezért a regény, amely a személyiség, ugyanakkor az emberiség formája is. 

Az régiek azt mondták, hogy az üdv útja közös és az üdvösséget mindenki 
egyszerre fogja elérni. De a régiek azt is mondták, hogy az üdv állandóan 
jelen van, és abban mindenki bizonyos mérték arányában részesül. Ez tulaj-
donképpen a kasztrendszer értelme. A kasztrendszer azt mondja, mindenki an-
nak a helynek a mértéke szerint nyer üdvöt, hogy a szellemi vagy a harcos, 
vagy a gazdasági, vagy a szolgáló kaszt tagja. Ez az úgynevezett horizontá-
lis sík. Van azonban vertikális sík is: minden ember számára négy üdvfokot 
nyit meg, és ha valaki a megszabadult szent koldus fokozatát eléri, a világ-
ból kilép, és a legmagasabb üdvben részesül. 

Ez az archaikus korszpk tiszta és megnyugtató üdvprogramja. Európa ilyen 
programot nem ismer. Európában üdvtörténet van. A történet pedig a szabad-
ság és a személy drámája. A program papírra írható, tanítható valami, mint 
az egész hagyomány. A történet nem tanítható, mert aki a történetet csinál-
ja, az a személy és ez meghatározhatatlan. Azt, hogy az üdvben miképpen ré-
szesül, azt, mint Böhme a Gnadenwahlban kifejti, senki sem tudja. Ez a ke-
gyelem kérdése, valamennyi keresztény fogalom között a legkevésbé meghatá-
rozható. 
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Mi európaiak csak egyet tudunk biztosan, hogy szabadok vagyunk, szemé-
lyek. Ezért az, amit meg kell valósítanunk, a tökéletes személy és a töké-
letes szabadság. Sejtjük, hogy a személyes üdv az egész emberiség üdvével 
egybeesik, legalábbis óhajtjuk, hogy így legyen, mert az európai nem az az 
ember, aki az üdvöt el tudja fogadni, amikor a többi abból még ki van zár-
va. Európa arra van felépítve, hogy az emberek között különbségek tehetség-
ben, szépségben, erőben, vagyonban, hatalomban lehetnek és vannak is, de ez 
mind csak másodsorban fontos. Ezeket a különbségeket is igyekeznek eltün-
tetni és a testvériséget megteremteni. Ez az európai üdvtörténet második 
legfontosabb rugója. A különbségnek azonban, ha az üdvről van szó, teljesen 
el kell tűnnie. Ez az európai üdvtörténet első és legfontosabb rugója. 

Ez a kereszténység az európai emberben olyan fundamentálisan mély, hogy 
bármit tesz vagy gondol, csakis így teheti és így gondolhatja. Európa alap-
állása keresztény. Keresztény akkor is, ha úgy látszik, mintha a keresz-
ténység ellen küzdene, sőt akkor talán és sok esetben még mélyebben az. 

Mindaz, ami a hagyomány sugallatából él, törvényszerű és ebből a szem-
pontból az Upanishadok nem különböznek a Mahabharatatól és a homéroszi 
költemények Platóntól. Ez a törvény az, amit a világból kiolvastak. Ennek a 
törvénynek hatása a középkorban még tart és az újkorba is mélyen belenyúlik. 
Törvény a gnózis, Origenész és Alexandriai Kelemen, az egész skolasztika és 
Dante, még Rabelais és Till Ulenspiegel és az egész reformáció és rene-
szánsz. Ez a törvény csak a tizenhetedik század elején bomlik fel és válik 
történetté. Ez az az idő, amit úgy jelölnek meg, hogy a modern állam és a ka-
pitalizmus és a tudomány kezdete, vagyis ez az, ami Don Quijote és Hamlet 
és Böhme és Monteverdi kora, vagyis a regény kezdete. Ez a történet, vagyis 
a meghatározhatatlan kezdete. Nem törvény, hanem szabadság. Nem rend és 
végleges tudás, hanem személyiség. Az üdvtörvény még az egész középkorban 
és a reformáció alatt érvényben állt. Ez még mind archaizmus. Az üdvtörvény 
a tizenhetedik század elejével megszűnt. A személyiség és az emberiség üdve 
egymást többé nem fedi, és megjelenik a nagy veszély és szakadék, történe-
tünknek ez az őrülete, Don Quijote és Hamlet és Tristram Shandy és Karama-
zov Iván. 

Ahol még törvényről beszélnek, abban a hiszemben vannak, hogy a történetet 
mellőzni lehet. Egyes szélső esetekben kísérletet tesznek arra, hogy a tör-
vény megerősítésével a történetet kizárják. Amivel természetesen csak válsá-
got idéznek fel. Most már minden törvény nemcsak fantazmagorikusnak látszik, 
hanem az is. A törvény a történet negligálásának lehetőségén épül fel. 
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A történet a törvény helyébe a tervet teszi. A terv nem az egyoldalú 
szükségszerűség bázisán épül fel, hanem a szabadság és a szükségszerűség fe-
szültségén. Alapja a szabad elhatározás. Európának ettől kezdve nem üdvtör-
vénye, hanem üdvterve van. A regényforma kibontakozása folyamán ezt a gon-
dolatot feltétlenül fel kellett vetni és fel is vetették. A romantika az 
üdvterv szabadságoldalát hangsúlyozta, és ezért a romantika a regényesség, 
a hamletizmus és donquijoteizmus jegyében áll, mint a szükségszerűség ellen 
való lázadás. Ezért van a romantikában különös hangsúlya a személyes szabad-
ságnak, sőt az önkénynek, az álomnak, a képzeletnek és a spontán megnyilat-
kozásoknak. Az úgynevezett realizmus viszont az üdvterv szükségszerűség ol-
dalát hangsúlyozza, és azt mondja, hogy a szükség az erősebb. Ehhez képest 
a realista regény hősei sértődöttek és opportunisták és dezilluzionáltak. A 
romantikus regény légköre a szabadságpátosz, a realista regényé a fogcsikor-
gatás. Még később megkísérelték, hogy az embert maradéktalanul a szükségsze-
rűségből magyarázzák. Ez a naturalizmus és a milieu-elmélet. Ami csak azt 
eredményezte, hogy a külső kényszerbe zárt emberben befelé anarchikus sza-
badságszenvedély tört ki. Ez viszont a pszichológiai regény. 

Még egészen mélyen az archaikus jellegű középkorban, sőt még az ókor 
végén, az európai feszültségek, ha nem is modern alakjukban, de már feltűn-
tek. Az archaikus éppen annyira történet előtti, mint történettelen tudata 
mellett megjelenik a történeti tudat legelső alakjában Szent Ágostonnál. Ezt 
a tudatot nyugodtan az üdvtörténéti tudat első stádiumának lehet nevezni. Ez 
a konfesszionális tudat. Ez a vallomás, amely olyan magatartás, amely Szent 
Ágostontól, az egész középkoron, Loyola Ignácon át töretlenül vonul Rous-
seau-ig, Kierkegaard-ig, Dosztojevszkijig, a skandináv regényig és a husza-
dik századig, Camus-ig. Ez a szubjektum első, de azóta egy pillanatra sem 
időszerűtlenségét vesztett megnyilatkozása, minden néven nevezhető regény 
egyik legfontosabb alkotóeleme és alapja. Mert konfesszió nélkül nincs re-
gény. Nincs regény a személy fedetlensége nélkül, és itt két dologra kell 
ügyelni, először, hogy személyről legyen szó, másodszor, hogy a személy val-
lomást tegyen sorsáról, tetteiről, véleményeiről, szándékairól, bűneiről, 
vagyis üdvösségszenvedélyéről. 

A szemmel látható különbség Till Ulenspiegel és a Simplicissimus kö-
zött az, hogy az Ulenspiegel írója nem tesz vallomást, a Simplicissimus 
írója vallomást tesz. Ugyanez a különbség, ha nem is olyan élesen Rabelais 
és Cervantes között. 

A regény műfaját a konfesszió mértéke dönti el. Ha idők folyamán én-re-
gényről, levél-regényről, napló-regényről, biográfiai regényről beszéltek, 
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minden esetben a konfesszionális tudat szerepét jelölték meg. Akiknek nincs 
érzékük a szavak iránt, vagy ez az érzék nem erős, a regény lírájáról be-
szélnek. Ezt a durva hibát a szcientifikus esztétika szereti elkövetni. A 
líra, mint Kierkegaard mondja, bizonyos tekintetben személytelen, mint ahogy 
a konfesszió fokozott mértékben személyes. A líra szubjektumtalan emociona-
litás, kollektív és problémátlan bensőség. Ezért a líra archaikus attitűd, 
inkább a krízis iránt való érzéketlenség jele, amely a világot nem is érti, 
sőt talán hajlandó nem érteni. Hamlet monológja nem lírikus, hanem konfesz-
szionális. Ez a vallomáshang Pascalnál tör át véglegesen, mint abszolút hu-
mánus megnyilatkozás. A tizenkilencedik században Hölderlinnél, később 
Baudelaire-nél és Mallarménál a költészetet is teljesen átalakítja. A naiv és 
személytelen líra helyébe a költészetben is a problematikus személy kerül. 
A század közepétől kezdve olyan vers, mint amilyen Musset-é vagy Swinburne-é, 
tökéletesen időszerűtlen. A huszadik században George, Eliot, Valéry, de 
főként és visszavonhatatlanul Rilke volt az, akinél a költészet hangja val-
lomássá alakul át. Már nem lehet többé ártatlanul énekelni. "Sprich und be-
kenn" — mondja Rilke, s ez nem egyéb, mint a konfesszió lényege. A regény 
examen general de consciencia, ahogy Loyola Ignác mondaná, gyónás, vallomás, 
ítélet, mérleg, vizsgálat. Ahogy ezt véglegesen kötelezővé Rousseau tette és 
Goethe folytatta és Benjamin Constant és Novalis és Musset a század gyermeké-
nek vallomásában, Amiel naplójában, Stendhal egész hangjával kifejlesztette. 

Azt a homályos pontot, amely a múlt században Hegel után a filozófiában 
elkövetkezett, igen sokan magyarázták. Hegel a maga teljes egészében, még 
ha a történet felé erőfeszítést tett is, az ebből folyó következményeket 
nem tudta levonni. Akkor pedig a színen már megjelent Schopenhauer, aki a 
filozófiát nem archaikus naivitással, hanem személyesen fogta fel. 6 volt az, 
aki a filozófiát regényesítette s ehhez képest a filozófia középpontjába a 
konfesszionális tudatot helyezte. Ez az egyébként elég silány filozófia hal-
latlan sikerét hangjának köszönhette. Schopenhauertől kezdve az igényes fi-
lozófus már csak ezt a regényhangot használhatta. Nietzsche volt, aki a han-
got törvényesítette, és ami rajta kívül és vele ellentétben állt, az már 
csupán az egyetemi katedrák magánügye lett. 

A konfesszionalizmus Goethe Faustja és Dichtung und Wahrheitje és Wil-
helm Meistere óta lemérhetetlenül sokféle változatban tenyészett tovább. A 
változatok nagy része csaknem érdektelen. A vallomás egyre újabb és újabb 
műfajt teremtett, s a konfesszionális tudat egyre finomabb módszerekre vált 
alkalmassá. A pszichológiai regény, később pedig a szcientifikus lélektan 
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forrását is itt kell keresni, mert nem a regény keletkezett a pszichológiá-
ból, hanem a pszichológia a regényből. Elég, ha valaki ugyanannak a kornak 
nagy regényeit és pszichológiáját egymás mellé állítja. Az analitikus, ké-
sőbb a pszichoanalitikus módszer par excellence regénymódszer, amelynek ere-
dete Szent Ágostonra, Loyolára, Rousseau-ra, Goethére megy vissza. Ezért a 
modern pszichológia mint regény tűrhetően érdekes, mint tudás jelentéktelen. 
A regény legújabb fejlődési foka, az egzisztencializmus sem egyéb. 

A konfesszionális tudat egészen természetesen a személynek hűvösebb, sőt e-
rőtlenebb alakja. Az egész személy szubjektív szenvedélyességében és Oon Quijo-
te-i hevében itt még nem bontakozik ki. A tizenkilencedik század közepének hely-
zetét senki sem értheti meg, aki a Goethe és Hegel után elkövetkezett változást 
nem tisztázza. Kierkegaard-ról van szó. Minden külső jel arra vall, hogy itt az 
ember a konfesszionalizmus egyik jellegzetes alakjával áll szemben, akiben a re-
gényszerű, a hamleti, a pascali, végül a Szent Ágoston-i vallomás visszatér, sajá-
tos alakot nyer, s eddig el nem ért mélységig jut. Kierkegaard volt az, aki a gon-
dolkozást teljes egészében személyessé tette. Ö vezette be a szubjektumot a filo-
zófiába úgy, hogy onnan többé kizárni nem lehetett. Ez a regény történetének e-
gyik legfontosabb fejezete. Ez a regénynek mint formának végleges áttörése. 

A regénynek három történeti szakasza van: az első a cervantesi, a sze-
mély megjelenése, a második az emberi sors feloldása a szubjektumban Law-
rence Sterne-nél, a harmadik a regénynek mint a személyiség formájának betö-
rése a gondolkozás középpontjába Kierkegaard-nál. Ami ezután következett, 
az ennek a lépésnek a következménye volt. 

Kierkegaard a konfesszionális tudattal már nem elégedett meg. Ö maga tulaj-
donképpen pszeudoregényeket írt, és ez helyzetére még inkább jellemző. A kierke-
gaard-i pszeudoregénynek nem konfesszionális, hanem üdvtudata van. Ugyanaz, a-
mely később Dosztojevszkijben és Nietzschében megjelenik, és amely a regényt 
most már Európa egyetlen és kizárólagos formájává tette, amely magába olvasztot-
ta a költészetet (Hölderlin, Baudelaire), a drámát (Hebbel, Ibsen), a pszicholó-
giát, a történetírást, a szociológiát, az egész tudományt, a zenét, betört a po-
litikába, a közéletbe, a nők életébe, teremtette a modern sajtót és a filmet. 
Kierkegaard volt az, aki először kimondta, hogy a történet középpontja a személy 
és a személy középpontja az üdvtudat. Visszafelé ilyen módon nyer értelmezést 
Don Quijote és Hamlet, így válik világossá Pascal, Sterne, Rousseau, Goethe. 

A messiástudat bevezetése végre alkalmat ad arra, hogy az eddig fennál-
ló zavarokat el lehessen oszlatni és az összes eddig függőben levő szavak 
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éles kontúrját meg lehessen vonni. A legelső feladat nem lehet más, mint az 
egyén (individuum, én) és a személy között levő demarkációs vonalat meghúz-
ni, nehogy az összetévesztésnek ez a több száz éves átka tovább is a hely-
zet tisztázásának akadálya legyen. 

Az individuum a kollektívum poláris fogalma. Egyén csak ott van, ahol a 
közösségben valami nem egészen tiszta. Individualizmus és kollektivizmus 
összetartozik. Ezek zavarmegjelölések. A szituáció még regény előtti, tör-
ténet előtti, vagyis mitikus és ezért szcientifikus. Ezért lehet az én és 
a kollektívum összeütközése a pszichológia és a szociológia tárgya. Az in-
dividualizmus azon a lehetőségen nyugszik, hogy az egyén önmagát a kollek-
tívumból kivonhatja és a maga számára külön üdv lehetőségét biztosíthatja 
úgy, hogy a többit a csávában hagyja. A kollektívum féltékeny, mondjuk ki, 
teljes joggal az, amiért egyesek külön hatalmat és vagyont és javakat sze-
reznek. Ebből a szempontból a vezeklők nem különböznek lényegesen a többi 
egyéntől. Individualizmus annak a lehetőségnek állandó nyitvatartása, hogy 
az egyén a többit faképnél hagyhatja. Ez az alapja a versenynek, az önkény-
nek, az erőszaknak, a kizsákmányolásnak. 

A konfesszionális tudat semmi egyéb, mint hogy az individuum ezt a hely-
zetet felismeri. A vallomás semmi egyéb, mint hogy valaki az egyéni üdv jog-
talanságáról tudomást szerez, ezt önmagában felszámolja, egyéni üdvét fel-
adja és közösségbe ismét beáll. A tudatnak ez a fordulata először Szent 
Ágostonnál merült fel, s ezért a konfesszionalizmus is ide megy vissza. Kon-
fesszió nélkül pedig nincs regény. 

A konfessziót sokan úgy magyarázzák, hogy ez az individualizmus jelleg-
zetes megnyilatkozása. Ez a felfogás hibás. A konfesszió az a válság, amely 
az emberben éppen az egyéni és a közös üdv vállalása között lefolyik. A val-
lomás minden esetben az egyéni üdv feladásával végződik. Másként nem is val-
lomás. Amíg az ember önmaga megváltásával van elfoglalva, addig a hatalmi 
ösztön, a szerzés, a birtok, a verseny őrületében feje búbjáig benne él, még 
akkor is, ha nem anyagi, hanem szellemi javakról van szó. Ez az autoszótéria, 
vagyis önmegváltás az individualizmus alapja. És ez az, ami a konfesszióban 
felbomlik. A vallomás az egyéni önmegváltást bűnnek ismeri fel. Ez a konfesz-
szió katartikus hatása. Ez a regény hallatlan üdvtörténeti jelentősége. E-
zért érzi és tudja mindenki, hogy a regényben érdekelve van. Minden forma 
végül is kultikus eredetű, líra, dráma, zene, festészet, szobrászat. A re-
gény eredete is kultikus, a regényben az egyén és a közösség üdve ütközik ösz-
sze. A konfesszió az a tudatos állapot, amelyben az ütközet lefolyik, és a-
melyben az individuum saját külön üdvigényét mint vétket fölfedi és leveti. 
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Az egyén a személytől a konfesszióban válik le. Az egyén, mint rossz 
forma, visszahull, a személy tudata viszont már nem konfesszionális, hanem 
messiás-tudat. A megváltásba csak az áll, aki maga megváltévá lesz, csak a-
zon segítenek, aki segít, csak az kap, aki ad, csak az él, akit éltetnek. 

Az individualizmus hisz az egyéni megváltásban, sőt abban is, hogy az ember 
saját maga meg tudja magát váltani. A személy tudja, hogy ilyesmi nincs. Az em-
bert mindig csak a másik válthatja meg. Elsősorban a gondviselés és a kegye-
lem, de ez mindig egy másik emberben konkrétan él, legyen az barát vagy fe-
leség, szülő vagy gyermek, társ, pap, ellenség, költő, szerelmes. Az ember 
egyedül a meztelen ember, amint Loyola mondja, akis ingecskében, hogy szé-
gyenét eltakarja. Az ember egyedül Don Quijote, Hamlet és Tristram Shandy és 
Myskin és Leopold Bloom. Megváltatlan és önmaga által megválthatatlan. Csak 
a másik válthat meg éspedig csakis olyan mértékben, amilyenben én őt meg-
váltom. Ez az, amit a regény állandóan feltár, és ez a regény kultikus ere-
dete. Mert kultikus minden, aminek kapcsolata van az emberiség üdvével. 

A személy szubjektum. A szubjektum a subjicere — alávetni — szóból 
származik. Szubjektumnak lenni annyi, mint a személyes üdvöt a közösnek 
feláldozni. A vallomás indiszkrét és exhibicionista Szent Ágostontól Rous-
seau-n és Goethén át Proustig. Csak amikor átváltozik messiás-tudattá, vál-
lalja az ennél is nagyobb veszélyt. Ez a veszély a regény tárgya. 

Richelieu, vagyis a Nagyinkvizítor, aki a regény állandó alakja, nem az 
utcán fölszedett gonosztevő, ha annak is látszik. Ami benne külön rémületes, 
hogy ugyanolyan messiás-tudattal rendelkezik, mint amilyennel a regényben 
mindenkinek rendelkeznie kell. Ugyanúgy tudja, hogy egyéni megváltás nincs 
és üdvét mindenki csak a többivel együtt nyeri el. De a Nagyinkvizítor a 
konfesszionális stádiumot nem élte át, a katarzist nem végezte el, és így 
lehetségesnek tartja a megváltást a másik akarata ellenére, parancsszóra és 
inkvizícióval. A konfesszió az elengedhetetlen meglágyulás ahhoz, hogy az 
ember az üdvtörténetet megértse. A Nagyinkvizítor ezen a meglágyuláson nem 
esett át, ezért a megváltástudat nála nem egyéb, mint a hybris egy faja. 
Azt hiszi, hogy ez a tevékenység kizárólag az б feladata. Belőle hiányzik a 
szubjektum (subjicere) alázata. A gonosztevő apostol. A vérengző próféta. 
Ezért van minden nagyinkvizítori alakban antikrisztusi vonás. Nem tette meg 
az examen general de consciencia-t. A regény hallatlan jelentősége, hogy 
ezt az igényt a műsorról nem engedi levenni. Viszont azonban senkinek üdve 
nem nyugodhat más üdvének összetörésének. A regény az, amely a személyes 
üdv igényét állandóan fenntartja. Az üdvtörténet letéteményese főként azért, 
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mert az üdvöt nem engedi kettészakítani, nincs külön egyéni és közös üdv és 
személyes üdv csak akkor van, ha ez az emberiség üdvével egybeesik. 

Goethe és Hegel még abban a naiv hitben éltek, hogy az individuum és a kollek-
tívum összebékülhet. Dosztojevszkij, főként Kierkegaard ezt a naivitást elvetet-
te. Individualizmus és kollektivizmus zavarmegjelölések. Ezekkel a szavakkal a 
szóban forgó kérdést nemcsak hogy nem lehet megoldani, hanem ezek a fogalmak te-
szik a kérdést megoldhatatlanná. Mint a matematikában bizonyos problémák csak 
magasabb műveletekkel, a számnak magasabb nívójú koncepciójával oldhatók meg, 
itt is a gondolkozás színvonalát kell fölemelni. Pascal száma az eddig megoldha-
tatlan kérdéseket megoldhatókká tette. A pascali szubjektum színvonalán az indi-
viduum és a kollektívum összemérhetetlensége eltűnt. Ez a pascali szubjektum a 
múlt század közepén vált időszerűvé. Kitűnt, hogy az egyén és a közösség antago-
nizmusa a személyben válik a legfeszültebbé, ugyanakkor meg is oldódik. 

Amióta a messiás-tudat áttört, tudjuk, hogy a megváltást minden héroi-
kus tündöklés nélkül a hétköznapok éthoszában kell végrehajtani. Don Quijote 
furcsa, mert hős. Hamlet az első nemhős hős. Till Ulenspiegel még hős, Simp-
licissimus már nem az. És a héroikus pátosz egyre csökken. Még Goethénél és 
Hegelnél tündöklik, de utoljára. Csak össze kell hasonlítani Don Quijotét 
Pickwick úrral. Kierkegaard-nál a héroizmus teljesen kialszik. S ez az ét-
hosz a század második felében egyre mélyül, a Goncourt-ok és Zola hőstelen 
hőseiben, az események egyre kevésbé rendkívüliek, és kitűnik, hogy Leopold 
Bloom dublini hirdetésügynök életében huszonnégy óra alatt ugyanaz történik, 
mint az Odisszeiában tíz év alatt. 

Nem annyira a megértés megkönnyítésére, mint inkább a döntő kérdés ki-
élesítésére végül is különösen és nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy az 
archaikus korszakból véglegesen csak a regény lépett ki. Létezésünk közép-
pontja a regényben már nem sors, hanem üdv. S ezen a ponton a konfesszióra 
még egynéhány szóval vissza kell térni. Annyit már tudunk, hogy az indivi-
duum a konfesszióban alakul át személlyé, vagyis magasabb létezési fokon 
élő emberi lénnyé. Megváltásban csak az áll, aki maga megváltó. Csak azon 
segítenek, aki segít, csak az kap, aki ad. A sors és az üdv a konfesszióban 
válik el. Ami pedig a regényben történik, az az emberi személyek üdvtörté-
nete. 

Jakob Böhme volt az, aki Cervantesszel és Shakespeare-rel pontosan egy 
időben ezt a magatartást véglegesen körvonalazta. A középponti mozzanat az, 
hogy valakinek vagy valaminek megnyilatkozása ugyanannak a valaminek vagy 
valakinek elfátyolozódásával jár együtt. Ez a világban a Nagy Misztérium 
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(Mysterium Magnum), hogy ami reveláció, ugyanolyan mértékben okkultáció és 
viszont. Az apokalipszis kinyilatkozás és elrejtőzés. Baader Böhme-magyará-
zatában azt mondja, hogy a revelációs és a revelátor a revelans-szal egybe-
hangzik. A tudatosítás fedi a tudattalanítást. A személy pedig az a létezé-
si színvonal, amelyben az ember ezt az egymásban átjátszódó kettősértelmű-
séget követni tudja. A dolgok itt abban a pillanatban válnak érzékelhetővé, 
amikor a nappalból éppen az éjszakába és az éjszakából a nappalba lépnek, 
itt válnak megfoghatókká, illetve megfoghatatlanokká. Ez az az állapot, amit 
Velazquez képein meg lehet csodálni, ez a pascali imbolygás a hit és a tu-
dás között, ez Monteverdi zenéjének világos sötétsége és sötét világossága. 

Kétszáz év telik el, amíg a böhmei logika áttör. Hegel megkísérelte, 
hogy Böhme logikáját a maga számára kiaknázza, az "inqualieren"-t, vagyis 
az egymásba hajló minőségek azonosságát és ellentétét. A kísérlet nem sike-
rült. A középponti helyet csak Kierkegaard tölti be. Kierkegaard viszont a 
modern regény bázisa lett. Annak a modern regénynek, amelynek súlypontja 
Dosztojevszkij után Skandináviába helyeződött át. És itt nemcsak Ibsenről 
van szó, aki a drámát végleg regényesítette, vagyis a személyt és problema-
tikáját a színpadra vitte, és nemcsak Strindbergről, aki önmaga élő szemé-
lyével üdvtörténeti paradigma lett, de még csak nem is Hamsunról vagy Ja-
cobsenről, vagy Pontoppidanról. A skandináv regény egészen külön atmoszfé-
ra, külön mozzanat és stádium Thomas és Wilhelm Kraggal, Obstfederrel, Gun-
narsonnal, Hauklanddal, Geijerastammal. A skandináv regény előzményeit az 
ember Balzacnál vagy Dickensnél hiába keresi. A skandináv regény közvetlenül a 
konfesszióból fakad, Szent Ágostonból és Rousseau-ból és Kierkegaard-ból. Olyan 
formában, hogy a gyónás elrejtőzés és a vallomás elfátyolozódás. Amilyen mérték-
ben valaki megvilágosodik, ugyanolyan mértékben kénytelen homályba merülni. Nem 
egészen Kierkegaard hatása alatt, de teljesen az б nyomán a regényben a sors 
itt válik véglegesen üdvvé. A modern regény kolosszális examenjei, mint 
Proust és Powys, a regénynek skandináv stádiuma nélkül érthetetlenek. 

A konfesszió olyan bonyolult eljárás, amelyet az esztétikai analízis, a 
pszichológia, a szociológia, az egzisztencializmus és még néhány diszciplína 
együttvéve sem tud követni. Az individuum a konfesszióban alakul át személy-
lyé. Az archaikus mítoszban az ember, mondja Kassner, mindössze csak válto-
zik. Ez a metamorfózis. A regényben az ember fejlődik. A fejlődés történeti 
folyamat. A konfesszióban tehát az ember nem mitikus metamorfózison esik 
át, az emberből nem csillag lesz, fa, kentaur, istenség, hanem az ember tör-
téneti fejlődését csinálja végig és a létezés magasabb műveletei számára 
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alkalmas lény lesz, személy. A konfesszió nem egyéb, mint az a módszer, a-
mely a sorsot feloldja. Feloldja pedig azért, mert számára a sors kategóriái 
már szűkeknek bizonyulnak. Analízis, pszichológia, egzisztencializmus semmi 
egyéb, mint sorslikvidálási folyamat. Tény, hogy bizonyos változatokban, kü-
lönösen a skandináv regényben, később Proustnál és Powysnál a sors maradék-
talanul belső fogalommá válik. Ezért a modern korban a sors bizonyos vonat-
kozásban ábrázolhatatlan és mivel az, a színpadnak is ezen a vonalon meg 
kellett szűnnie. Meg kellett szűnnie a naiv líraiságnak és az egyetlen for-
ma a regény lett. Viszont meg kellett szűnnie a tudománynak is, hiszen a tu-
domány is a sors fogalmán épült fel. 

A regény a sorsot likvidálja. Illetve a sorsot személyes üdvtörténetté 
fejleszti. A skandináv regény után a sorstalanság egy neme fejlődik ki, ami 
azt jelenti, hogy a súly az üdvre esik. A külső történet már teljesen levá-
lasztható és belső történetté alakul (Proust), vagy a belsőt és a külsőt 
összefonja (Joyce), vagy a külsőt a belsővel értelmezi (Powys), de mindene-
setre a metamorfózisból az embert a fejlődésbe tolja át. Mert a történet 
nem egyéb, mint az önmegváltoztatás lehetőségeinek megnyilatkozása, ahol a 
változást nem a kényszer, hanem a szabadság törvénye, s így nem a sors, ha-
nem a fejlődés irányítja. A történet a regényben természetesen nem az ember-
től független folyamat, hanem éppen üdvtörténet, amit az ember személyesen 
visz előre, vagy tart vissza. A történetben embertől független, úgynevezett 
külső és objektív esemény éppen úgy nincs, mint nincsen történettelen ember. 
Ha mégis jelentkezik a személytelen ember, az a regénynek merő komikuma 
lesz, korának és környezetének merő lenyomata, csaknem abszurd alak. Ez az 
úgynevezett kisember. Leopold Bloom nevetséges, amikor semmi egyéb, csak 
milieu, de nemcsak Bloom, hanem Sterne, Dickens, Thackeray, Flaubert, Gogol, 
Dosztojevszkij, Tolsztoj minden ilyen alakja. 

A regény embere mellett éppen azért nemcsak komikus, hanem nonszensz a 
modern szcientifizmus által konstruált ember, legyen az a biológiáé, a szo-
ciológiáé, a pszichológiáé. Az ilyen emberek panoptikumbábuk, úgynevezett 
tanító célzatukkal és példaszerűségükkel, oktató célzattal, iskolák falaira 
való ügyefogyottságukkal. Az ilyen ember szcientifikus koncepciót óhajt ábrá-
zolni. Ember a befőttesüvegben. A tizennyolcadik században divatos Condillac-
féle érzékelő automatától kezdve Lavateren és Lamarckon és Darwin majomemberén 
keresztül a különböző újabb konstrukciókig. Nem kell egyebet tenni, mint az ilyen 
figuárt Tolsztoj vagy Strindberg valamelyik alakja mellé tenni. A regény nem 
a tudományból született, hanem a tudomány született a regényből. 
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A regény válságát a tizenkilencedik század első felében élte éspedig ak-
kor, amikor a romantikában forma-jellegét csaknem elvesztette és merő műfajjá e-
sett vissza. Ennek az időnek jellegzetes terméke Hölderlin Hyperionja, Novalis, 
Constant, Kleist és mások művei, nem kevésbé Jean Paul egész oeuvre-jével. A re-
gény líraivá és ezért individuálissá kezdett válni. Az a veszély fenyegett, hogy 
a regény az ember és a közösség összetartásával már nem bír. Amíg a szenvedélyek 
középpontja a messiás-tudat, addig minden enthuziazmus jogosult. Példa erre a 
Don Quijotétól kezdve van elég. Abban a percben, amikor ez a tudat a háttérbe szo-
rul, az enthuziazmusból fixa idea lesz. Ez pedig visszahat a tudatra. A rögeszme 
nem egyéb, mint rongált messiás-enthuziazmus, az őrültség nem egyéb, mint ron-
gált üdvtudat. Sterne a Tristram Shandyben a rigolya és a messianizmus között, 
vagyis a vesszőparipa és a messianizmus között levő határvonalat élesen meg-
vonta, és ez a regény valódi kibontakozásában kifejezésre jut. 

A romantikában egy a mítosztól kölcsön vett hősi ragyogás a messianiz-
must elhomályosítja. Ennek nyomán a személy ismét mitikus hőssé válik, hó-
bortos donquijoteizmusával, patetikus hamletségével, sértődöttségével, fel-
fokozott igényeivel, túlérzékenységével, szentimentalizmussal és mindazzal, 
ami a romantikus regény e fajtájára jellemző volt. A romantikusok nem vet-
ték észre, ha egyéni üdvről kezdenek beszélni, az a kollektív üdv semmibe-
vevése, mint ahogy, ha kollektív üdvről beszélnek, az az egyéni üdv semmibe-
vevése. Ezzel az individuum és a kollektívum között levő szakadék újra meg-
nyílik, és így azt, amit már e téren elértek, semmibe veszik. 

A regény a tizenkilencedik század első felében lejátszódó válságának e-
lőzményei egyébként a következők voltak: 

A regényesedés már a tizenhetedik században egyre nagyobb méreteket öl-
tött. Legelőször a határos területet, az emlékiratot foglalta el. Ugyanak-
kor behatolt a moralizmusba is a franciáknál, ahol ez a rómaiak óta hagyo-
mányos műfaj volt. Ennek az időnek jellegzetes műve La Bruyère karakterei, 
amely csaknem tiszta regény. Ha valaki kételkedik benne, hasonlítsa össze 

Thackeray Hiúság vásárával. Regény hős nélkül. Illetve sok-sok hőssel, sok-
sok emberi jellemmel, akik úgynevezett karakterek, vagyis individuumok. Ezt 
a műfajt később Balzac és Zola folytatták, az új században Proust és Romains 
és Martin du Gard és mások. Ezt a nyüzsgést, ezt a komédiát és vásárt, ezt 
a bogárgyűjteményt, a rigolyáknak és a szenvedélyeknek, báboknak és őrül-
teknek, szenteknek és gonosztevőknek ezt a farsangját. 

Nem sokkal azután, hogy a francia moralista átalakult regényíróvá (ké-
sőbb Voltaire, majd Anatole France), a történetíró regényíró lett. Első 
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megjelenése Giambattista Vico. De végleges formát ez Montesquieu-nél öltött. 
Itt már tiszta merő regénykoncepcióval állunk szemben. Később ezt a műfajt 
történetfilozófiának nevezték el, és a tizenkilencedik század második felé-
től kezdve egyre jelentékenyebb helyet foglalt el. Nem sokkal ezután Rous-
seau a szociológiát regényesftette. 

Ugyanekkor, mint az európai élet elregényesedésének egyik következmé-
nye, a francia forradalom kitört. A forradalom jelentősége: a legelső kí-
sérlet arra, hogy a tökéletes személyes szabadságot és életrendet megvaló-
sítsák. A regény nyelvén szólva: az ember üdvét az emberiség üdvével egybe-
hangolják. A forradalom nem sikerülhetett, mert nem a személy fogalmával o-
perált, hanem csupán az egyénnel és nem az emberiséggel, hanem csupán az 
osztállyal és a nemzettel. 

Ebben a percben született meg a történeti regény. A történeti regénynek 
közismert műfajai: 1. történeti személyeket szerepeltet történeti esemé-
nyekben, 2. történeti személyeket szerepeltet nem történeti eseményekben, 
3. nem történeti személyeket szerepeltet történeti eseményekben. Akármilyen 
műfajról legyen is szó, a történeti regény az egyént és a kollektívumot 
nyíltan szembesíti. Az egyén és a közösség itt áll először szemtől szemben, 
egymástól leváltan, vagyis más szóval egymással egyesülve. Jellemző, hogy a 
találkozás a regény területén belül történt. Jellemző, bár nincsen benne 
semmi érthetetlen, hiszen a történetírás már jó ideje elregényesedett. Most, 
hogy mindnyájan már nem a történetben, hanem a regényben élünk, beteljese-
dett. Mert a történeti regény a regényt történetivé tette, de a történetet 
regénnyé és a két eseménysort úgy összekapcsolta (elválasztotta), hogy az-
óta minden regénynek történeti bázist, minden történetnek regénybázist te-
remtett, mindezt nem a történet, hanem a regény formájában. 

Walter Scottnál ez a lépés még nem elég tudatos. Az, hogy itt miről van 
szó, csak később Victor Hugónál, majd Flaubert-nél és Kingsley-nél és G. F. 
Meyernél, végül Tolsztojnál derül ki. A történeti és az egyéni regény szá-
mára közös alapot kell építeni. Az individuális és a kollektív üdvöt egybe 
kell hangolni. Végül pedig a probléma megoldásához szükséges nívót kell te-
remteni. A történeti regény olyan műveletet tett szükségessé, amely az in-
dividuum és a kollektívum között levő feszültségben adott feladatot megol-
dani képes. 

A történeti regény a korai romantikusoknál elpárolgott exteriőrt ismét 
helyreállította. A naiv sértődöttséget, a szentimentalizmust, a patetikus hő-
siességet, a túlfokozott igényeket egyszerre azáltal, hogy az egyént ismét 
a kollektívumba helyezte, megszüntette. Nem az egyén túlsúlyával, de nem is 
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közösségével. És mindenekfölött a regény formájában. A regény itt tört át a 
véglegesen, és az életformálás kezdeményét itt vette kezébe. A forma nem e-
gyéb, mint az élet érteimének megteremtése. Ettől a perctől fogva egész Eu-
rópa számára az élet értelmét kizárólagosan a regény teremti. Különböző mű-
fajokban, mint tényleges regény, mint regényesített történet, mint regénye-
sített pszichológia vagy szociológia, vagy biológia, vagy filozófia. Ezek 
mindössze műfajbeli különbségek. 

A történeti regény egyetlen problémát sem old meg. De tökéletesen fél-
reérti a regényt és minden formát félreért az, aki azt hiszi, hogy az vala-
mit megold úgy, hogy azzal többé nem kell törődni. A forma nem megoldás, 
hanem értelem teremtése, élet alakítása, kifogyhatatlan kezdemény. A törté-
neti regény nyomán a regény kényszerült arra, hogy olyan bázist teremtsen, 
amely minden lehetséges válság megnyilatkozási lehetőséget nyújt. így ke-
letkezhettek a század nagy regényei, Stendhal, Balzac, Thackeray, Dickens, 
Gogol, Flaubert, Dosztojevszkij, Tolsztoj, France, Butler, Hardy művei. így 
alakulhatott ki az a komplex regénymódszer, amely az emberiség életének 
minden mozzanata számára megjelenési teret tud biztosítani úgy, hogy ugyan-
akkor megformálja és értelmesíti. A regény ezen a stádiumon túl nyelvvé 
lett, mint ahogy azt a huszadik század nagy regényei, Rolland, Galsworthy, 
Powys, Proust, Joyce, Romains, Martin Du Gard, Kafka művei jelzik. 

Könnyen azt lehetne hinni, hogy a történeti regényben az exteriőr foko-
zott hangsúlya oda vezetett, hogy az egyéni történet felé került. Ennek el-
lenkezője történt. Nem az egyén történetesedett el, hanem a történet regé-
nyesedett el. Közben új műfaj alakult, amelyben az individuum és a kollek-
tívum feszültsége határozottan a kollektívum javára tolódott el, s ez az 
utópista regény volt. Helyesen teszi az ember, ha ezt úgy érti, hogy a szo-
ciológiát is az utópista regény egy változatának fogja fel. 

A történeti regényben a történet a regényt sehol sem nyeli el. A kol-
lektívum az egyént sehol sem szívja magába. Éppen ellenkezőleg, a kiegyen-
lítődést keresik, mint C. F. Meyer, Kingsley, később Tolsztoj műveiben. Az 
utópista regény az a műfaj, amely az egyén önálló sorsára éppen olyan fél-
tékeny, mint a romantikus regény a kollektívum sorsára. 

A francia utópistákon, Moruson, Campanellán keresztül ez az utópista 
regény Szent Ágostonig és Platónig megy vissza. A regény ebben a műfajban 
az egyént maradéktalanul a közösségbe akarja olvasztani. Ha másutt nem is, 
ebből az egyetlen vonásból kitűnik, hogy utópista regény valahol a történe-
ten kívül óhajt bázist teremteni. Megváltástudata kétségtelenül van, hiszen 
az utópia az egész emberiségre kiterjedő egyetemes üdvterv. A terv azonban 
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inkább csak program és mint ilyen a történettelenségben és történetenkívü-
liségben akar atmoszférát teremteni. Az utópia abban a hiszemben van, hogy 
a program végrehajtása csak az egyének engedetlenségén múlik. Jellegzetesen 
Don Quijote-i hóbort, amely a történetet ki akarja zárni. Ez Platóntól a mo-
dern utópiákig minden ilyen műre jellemző. A regényben azonban semmi sem 
jelentkezik, ami nem tényleges történeti erő. Az utópiáknak ezt a nevetsé-
gességét Butler és Huxley (Brave new world) eléggé kiaknázta. Az utópista 
regény megerősítette az inkvizitorizmust és rendkívül veszélyes helyzetet 
teremtett. Az Inkvizítor éthoszát olyan módon fejti ki, amely az üdvvel el-
lenkező irányban mozog. Erről regény még nem beszél, Bergengruen éppen csak 
hogy megérinti. 

A tizenkilencedik század második felétől a regény formáján belül, de 
külön regényműfajban, az utópista regényben kísérlet történik arra, hogy 
magát a regényt feloldják, de feloldják az emberiség-egységét is és az egé-
szet az absztrakt és történettelen kollektívumba olvasszák. Egyelőre a re-
gény legfontosabb vonását, a történetiséget az utópista regény kénytelen 
megtartani. Az utópia is az üdvtörténet jegyében áll. Egyébként merő esze-
lősség lenne. Csak éppen a legfontosabbat hagyja ki, hogy az üdv végül is 
csak az ember és az emberiség egybehangzásán valósulhat meg. Az utópista 
regény ezt a lépést nem ismeri. Még szcientifista fogalmakkal operál, vagy-
is történettelen. Ezért kénytelen programot csinálni. Az egyén sorsának fel-
számolása és a kollektívumba való visszaolvasztása a történetben nonszensz, 
mert a történet éppen az ember és az emberiség feszültségén nyugszik. A vissza-
olvasztás még abban az esetben sem sikerülhetne, ha például ebbe minden egyén 
beleegyezne. Az egyéni sors többé nem likvidálható. Együtt kell élnünk és külön, 
vagyis külön együtt. A regény éppen ezen alapszik. Az utópizmus nem tudja, 
hogy az igazi közösséghez az út a személyek teljes szabadságán át vezet. Az 
utópista regényt így elavult koncepciónak kell tartani, amely létét csak 
annak köszönheti, hogy életünk még töretlen csökevényekkel van tele. 

Mialatt az utópista regény kísérletet tesz arra, hogy az egyén sorsát a 
kollektívumba bármi áron visszaolvassza, és így a dialektikus feszültség e-
gyik oldalának legázolása árán megoldást akar teremteni, az emberiség soha 
nem álmodott módon elregényesedett. Ha azt a kettősséget, hogy életünk fe-
lében, másik felében egyéni, fenn is kell tartanunk, lényünk túlsúlyával 
mégis már nem a történetben, hanem a regényben élünk, vagyis életünk első-
rendű értelemteremtő hatalmait nem a történetben, hanem a regényben ismer-
jük fel és ez alól kivétel nincs. Még az Inkvizítor sorsa is regénysors, 
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főképpen Dosztojevszkij óta az, és akár akarja, akár nem, kell hogy egyéni 
üdvtörténetéről tudata legyen. És ha ezt nem is hajlandó bevallani, mi már 
jól tudjuk, hogy nem kivétel, és б is kénytelen pontosan úgy élni, mint a-
hogy mi élünk. A történet már az Inkvizítor sorsát sem fedi, és így kénytelen be-
látni, hogy a közösséggel nem azonos. A megoldás nála sem más, mint a többinél, 
hogy a feszültséget csak az ember—emberiség-egységben lehet feloldani. 

Az elregényesedés legfontosabb mozzanata azonban a következő: 
A nő csaknem a tizenkilencedik századig történettelenségben élt, egyé-

niségtelenül, személytelenül, külön sorsra való igény nélkül, s ami számuk-
ra a legfontosabb, szabad választás lehetősége nélkül. Régebben voltak már 
nyomok, hogy a szabad választáshoz való jogot a nő meg akarja szerezni. De 
még több, mint száz éves kemény háborúra és sok száz és ezer regényre volt 
szükség, amíg a szabad választás magától értetődővé vált, vagyis ahogy ak-
kor mondták, a nő emancipálódott, egyéni sorsot választhatott és üdvtörté-
netének aktív irányítója lehetett. 

A regénynek a kezdet kezdete óta nem volt nagyobb híve, mint a nő. Bát-
ran állítható, hogy ez még ma is így van. Az egyéni sorsra való igényt, az 
üdvért való erőfeszítést, a kalandot, vagyis és egy szóval, a regényt senki 
sem tudja jobban méltányolni. A nő kivétel nélkül mind regénybolond. Minden 
valószínűség szerint azért, mert élete még tele van történettelen csökevé-
nyekkel, jó részben a történeten kívül él és üdvtörténeti tevékenysége tel-
jesen még nem bontakozhatott ki. À tizenkilencedik század közepén keletke-
zett nagy nő-regények, később a Madame Bovary, a Karenina Anna, az új szá-

sy 

zad Rolland Ame enchentée-ja, a nőírók Baskircsev Máriától Sigrid Undsetig, 
azt látszanak bizonyítani, hogy a nő spontán regényességgel rendelkezik, 
sajátságos erőkkel és érzékkel minden mozzanat iránt, aminek üdvtörténeti 
értéke van. Kislányoktól kezdve idős asszonyokig ez az érzék teljesen egy-
forma. A személyes élet persze nehéz, sokkal nehezebb, mint a történettelen 
sors. De a személyiséget senki, s így a nő sem azért választja, mert az 
könnyebb, hanem mert magasabb, határtalanul értékesebb és szabadabb. Az ön-
állóság és a szabad választás és az ezzel járó felelősség nehéz, de való-
színűleg még egyetlen nő sem élt, aki megszerzett szabadságáról le akart 
volna mondani és a történettelenséget visszakívánta. 

Később a nő-regény külön műfajjá lett, amely férfiak részére minden 
mozzanatában nem is érthető. A nő-regény jellemzője az a lágy és csaknem 
kontúrtalan bőbeszédűség, ami férfiak számára bosszantóan érdektelen. Vi-
szont a nők ennek különös jelentőséget tulajdonítanak, és minden bizonnyal 
van itt valami, ami önálló életteremtésükre vonatkozólag rendkívül fontos. 
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A regény a sors kialakításának jogához való ragaszkodás. Az élet minden 
mozzanatban való személyes részvétel szenvedélye, és ez a moziban egyetemes 
érvényű lett. A mozi nem színház, nem dráma, hanem szemléletes regény. A 
film témája mindig az egyéni üdv. Kaland, üldöztetés, nehézségek, bonyodal-
mak, hányattatás, véletlen. A film példátlan hatását annak köszönheti, hogy 
az üdvtörténetet legalább egy ponton mindig érintenie kell és érinti is. 

A történelemnek regénnyé való átalakulását a sajtó jelzi. A sajtó csak 
a felszínen, csak műfaja szerint a világeseményekről való híradás, formája 
szerint regény. Ez a történet átalakítása folytatásos regénnyé. A sajtóban 
az egyéni történet és a közös történet valamiféle viszonyban áll, pontosan 
úgy, ahogy a történeti regényben. A viszonyt a hírlap világszemléleti állás-
pontja formálja meg. 

A mozi a szépséget mint kategóriát, az izgalomnak rendeli alá. Ez a 
thrill igen korán keletkezett. Már Smollettnél áttört s azóta folyamatosan 
követhető a különböző tengerész- és kalóz- és rabló- és detektívregényekben. 
E. T. A. Hoffmannon, E. A. Poe-n át Conan Doyle-ig, Conradig, Wellsig, 
Sulién Greenig. Ebből a szempontból a Bűn és bűnhődés is ide tartozik. A 
bulvársajtó nem egyéb, mint folytatásos rémregény, érdekesség és izgalom, 
amelynek szereplői miniszterek, primadonnák, akadémikusok, nagykövetek és 
szélhámosok, sikkasztok, futballisták és bankigazgatók, teljesen átregénye-
sítve, izgalomba mártva, az esemény pedig nem egyéb, mint a történet mint 
szenzáció. A sajtó tulajdonképpen a regény végleges diadala a történeten. 

A zene archaikus periódusa Mozartig tartott. Külön feladat lenne a zene 
ártatlanságának ezt az utolsó stádiumát olyképpen megérteni, hogy Condillac-
kal és Helvetiusszal, a rokokó építészettel és költészettel, a mítosz utol-
só fellobbanásával vonatkozásba állítanók, amikor az istenek már selyembe 
öltözött kifestett és hajporozott illedelmes pásztorokká lettek. Ez az el-
bájoló hazugság az egész rokokóban megvan, Mozartban is. Ez az érzékelésnek 
soha nem sejtett kifinomodásához vezetett, a miniatűrhöz és az idegrezgések 
szeizmográfikus árnyalataihoz, ami éppen Mozart zenéje. És ebből az ártat-
lan merő érzék-zenéből, a problémák által való tökéletes értetlenségből a 
zene Beethovennél egyszerre a személyes üdv válságának kellős közepébe ugrik. 

A romantikus zenében természetesen, mint egyebütt, az üdvtörténeti súly 
csaknem teljesen az egyénre esik. Később az úgynevezett újklasszika, talán 
Brahms, persze kevés reménnyel, az eredeti beethoveni magatartást igyeke-
zett visszaszerezni. Lényegesen új azonban csak Sztravinszkijnál történt, 
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aki zenéjébe beleviszi a huszadik századot. A festészetben a helyzet nem ilyen 
világosan áttekinthető. Amit regényesedésnek kell nevezni, az Velazqueztől 
és Rembrandttól kezdve állandóan jelen van. A modern regényesedés azonban 
csak az impresszionizmussal indul meg és Cézanne-nál tör át véglegesen. 

Mit jelent a regény a festő világában? Mindenekelőtt azt, amit a zené-
ben, vagyis a kép történettelenségének végleges megszüntetését. A kép ettől 
a pillanattól kezdve személyhez és időhöz, vagyis sorshoz van kötve. Akárki 
legyen is, nézzen meg egy 1850 előtt festett rózsát és nézze meg Manet ró-
zsáját, nézzen meg egy Corot-képet és nézzen meg egy Van Gogh-tájat, mond-
juk egy arles-i kertet, azonnal tudni fogja, mi a személyesség. 

Többször volt már szó arról, hogy nem a regény született a pszichológi-
ából, hanem a pszichológia született a regényből. Éspedig nem dátumszerűen, 
ami egymagában nem sokat jelentene. A pszichológia nem egyéb, mint a regény 
egyik fontos fenntartó elemének, a konfesszionális tudatnak egyik módszere. 
A konfesszionalizmus tulajdonképpen sorsfelbontás és mítoszlikvidálás. Az 
az eljárás, amely az embert individuumból személlyé fejleszti. A pszicholó-
giának mint szcientifikus diszciplínának erről sejtelme sincs. Abban a hi-
szemben van, hogy kutató metódus. Minden bizonnyal semmiféle pszichológia 
még sohasem jutott el semmiféle ismerethez. Amihez eljutott, az minden e-
setben valamely részleges sors-struktúra volt. Erre példát százat lehetne 
idézni Jaent, Freud, Kretschmer, Jung, Klages, Jaensch, Rorschach, Szondi-
féle pszichológiákat, amelyek, amennyiben helytállanak, mind pszeudoregé-
nyek, amennyiben nem helytállóak, elég kezdetleges hipotézisek. Annál is 
inkább, mert végső jellegük mitikus, s ezért a történeten, vagyis a valódi 
feszültségen kívül állnak. 

Ha valaki Stendhal óta az úgynevezett pszichológiai regény kibontakozá-
sát figyelemmel kíséri és visszamenőleg Szent Ágoston, Cervantes, Rousseau, 
Sterne, Hoffman és a romantikusok konfesszióit is számításba veszi, a lé-
lektanról mint par excellence regénytechnikai eljárásról kétségtelen bizo-
nyosságot fog szerezni. Stendhal óta ez az eljárás egyre finomodik és az 
élet minden mozzanatának megértésére egyre alkalmasabbá válik. Nem heurisz-
tikus metódusról van szó. A regény pszichológiai módszere a héroszt oldja 
fel. Az eposzt és a lírát és a drámát. Stendhal után az analitikus regény 
következő stádiuma Dosztojevszkij, utána pedig a skandináv regény, aztán 
Proust, a huszadik század angoljai, D. H. Lawrence, Huxley, Sitwell, Woolf, végül 
Joyce és Powys, a pszichológiát soha emberismeretre nem használják, hanem 
pszichológiájukkal embereiket feloldják és konfesszionizálják. Az eljárás 
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egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ezzel plasztikus alakokat teremtsenek. A 
módszer az individuális embert felbontja és a személyt megteremti. A sors 
összes hatalmait humanizálja, az embert a mítoszból kiemeli és a történetbe 
állítja, hogy az emberi lény zártságának illúzióját tökéletesen lerombolja. 
A determinációk iránt táplált preokkupáció ebben az atmoszférában teljesen 
elpárolog és az ember kénytelen feleszmélni arra, ami a legfontosabb, sor-
sát ugyan nem, mert abban kötött, de üdvét annál inkább az ember maga inté-
zi, éspedig minden befolyás nélkül, teljesen szabadon. 

Az idő problémája ezen a ponton kapcsolódik be. Az úgynevezett pszicho-
lógiai időről természetesen már Sterne éppen úgy tudott, mint Stendhal vagy 
Dosztojevszkij, Proust vagy Powys. Д Tristram Shandy hatvankettedik fejeze-
tében szó van arról, hogy a vulgáris, vagyis az asztronómiai idő a pszicho-
lógiai sors-idővel nem azonos, és hogy az ember nem vulgáris, hanem a belső 
időben él. Százötven évvel később, amikor Bergson a filozófiában ezt a föl-
fedezését megtette, a regény már réges-régen használta, és körülbelül ugyan 
abban az időben készült Dujardin regénye is. Ez a regény az ebédet írja le, 
körülbelül egy fél órát, mialatt valaki a vendéglőben eszik, és ezalatt éle 
te úgy lezajlik, mint Dosztojevszkij alakjáé, aki kivégzése előtt tíz perc 
alatt tökéletesen megnyilatkozik. Az asztronómiai idő itt tökéletesen lik-
vidálódott. Joyce az Ulyssesben az időt mindössze térképnek használja. 

Nyilván téved, aki azt hiszi, hogy ezen a területen a történeti és a re-
gényidő kettősségének kérdése merül fel, a Sancho-i és a szélmalom-idő, a 
külső és a belső idő antagonizmusa. Ami itt felmerül, az kettős történetünk 
пек következménye s az a tény, hogy ma, a regény korszakában a külső, vulgá 
ris időben minden ember szenved. Ez az ananké-idő. Amit oda kell adni. A 
belső és szubjektív idő az, amelyben az ember szabad és fellélegzik. Amikor 
valaki azt mondja, hogy nincs ideje, annyit jelent, hogy életét a kényszer 
felfalja. Nem tud szubjektum lenni. 

A regényidő az asztronómiai idő kitágításán nyugszik. Erről beszél az 
öreg Shandy, amikor azt mondja, hogy néhány perc milyen végtelen tud lenni. 
Dujardin félórája alatt az egész élet lezajlik. Joyce huszonnégy órája a-
latt egész Dublin élete kitárul. Később Virginia Woolf a Mrs. Dalloway-ben 
ezt a módszert még jobban kiaknázta. Ami a legkülönösebb ebben a regényidő-
ben, hogy a történeti idő irreverzibilitása megszűnik. Az események sorra 
megfordíthatok. Az egész Tristram Shandy ilyen visszafordított időben ját-
szódik le. E. T. A. Hoffmannál az idő alakja arabeszkszerű. Jean Paul ebből 
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a lehetőségből egész technikát fejleszt és ezzel vissza is él. Aldous Huxley 
regényében idődarabokat helyez egymás mellé. 

Amennyiben az ember individuum, sorsában él és a történetben és a külső 
időben. A külső és a vulgáris idő sohasem teljesen azonos. Amivel azonos, az 
a kollektív, mondjuk a sajtó-idő. Amennyiben azonban valaki sorsát felbontot-
ta, individuumból személy lett, saját személyének regényidejében él. Ilyen 
regényidőben él Robinson a puszta szigeten. így él Waiden az emberektől el-
vonultan. így él Rousseau. Ez a regény örök magány-témája. Hamsunnál a vilá-
gítótorony őre naphosszat a sziklán ül és a tengert nézi. Arra a kérdésre, 
hogy mit csinál, azt válaszolja: Nem látja? Lépést tartok életemmel. Hogy 
valaki 6aját idejében éljen, fontosabb, mint hogy plasztikus figura legyen. 
Regény-alak az, akinek saját ideje van. 

Egészen természetes, hogy a személynek is van ideje és a leghelyesebb 
ezt üdvtörténeti időnek nevezni. Ez az, amelyben az egész regény úszik. A 
regényt mindnyájan ebben az időben olvassuk, mint ahogy a szerző abban az 
időben írta. Az eseményeknek, a jellemeknek, a szavaknak, a cselekménynek 
üdvtörténeti értelme van és csak .ebben az összefüggésben érthető. 

Az se lenne hiba, ha valaki azt mondaná, hogy apokaliptikus idő, különö-
sen ha az apokalipszist böhmei értelemben veszi, valamit, ami azáltal nyílik 
meg, hogy elrejt, és azzal rejt el, hogy megnyílik. Ugyanabban a mozzanatban 
reveláció és okkultáció, megvilágosodás és elfátyolozódás. Az üdvtörténeti 
idő minden esetben ilyen meghatározhatatlan, ilyen infinitezimális idő. 

Az úgynevezett realista regény körülbelül a pszichológiai regénnyel egy-
idős, és hogy ennek így is kellett lenni, ezt mindenki azonnal meg is érti, 
ha arra gondol, a pszichológiai regényben a súly inkább az üdvtörténet in-
terieur-jére, a realista regényben annak exterieur-jére esik. A két regény-
műfaj között egy ideig bizonyos antagonizmus állott fenn, amíg Gogol, de 
főként Dosztojevszkij a kettőt egybe nem olvasztotta. Azóta ez az elválasz-
tás jobbadán mondvacsinált. Külön műfajokról már nincsen szó, mindössze ar-
ról, hogy a regény súlya inkább az individuális sorsra, vagy pedig a sors 
feloldásának folyamatára esik. 

Kétségtelen, hogy a realista regénynek realitása van. A kérdés azonban 
az, hogy miképpen van. Válasz: mint adott van. Mint sors van. Mint embertől 
független van. így tehát mint még meg nem érintett és fel nem oldott van. 
Mint fenyegető, mint kényszer, mint mítosz van. A realista regény abban az 
alakjában, hogy az embert a tőle függetlennek, az embertelennek, a kényszer-
nek rendeli alá és attól függővé teszi par excellence a dezillúzió és komp-
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romisszum műfaja, s ebből a szempontból nem is regény, hanem dráma, sőt tra-
gédia, sőt archaikus sorstragédia. Mindazok, akik jelentékeny realista regé-
nyeket írtak, üdvtörténetileg kiábrándultak és opportunisták. Szélső esetben 
nihilisták. Ez a regény a múlt század második felében élt, és legmagasabb 
pontjára a Goncourt-oknál és Thomas Hardynál jutott el. 

Persze ismét tévedést kell elkövetnie annak, aki abban a hiszemben van, 
hogy a realizmus valamely kétségtelen bizonyosságon nyugszik. Mondjuk a tu-
dományos pozitivizmuson. Mint ahogy a pszichológiai sem egyéb, mint regény-
műfaj, a pozitivizmus sem más, mint másik regényműfaj. A pozitivizmus mel-
lett nincs több érv, mint a pszichológiai mellett, hiszen az egész nem is 
érvek és ismeretek kérdése, hanem regénytechnika. És mint regénytechnika az 
emberi üdvtörténet szolgálatában áll. A pozitivizmust is éppen olyan üdv-
történeti szenvedély teremtette, mint a többi regényműfajt. A realista re-
gényben a realitás jelenti, hogy az exterieur-nek jelentékeny szerep jutott. 

Ezt az exterieur-t a legmélyebben nem Balzac fogta fel, aki elvégre 
martinista volt és számára a realizmus a fantasztikus emberi komédia elhi-
tető módszere, éppen úgy, mint Dante számára a skolasztikus filozófia, ha-
nem Thackeray, akinél (regény hős nélkül) a hős éppen a világnak ez a sze-
mélytelen és éntelen arca, ez a realitás, az ananké, a mágikus őrület. De a 
realitás a legváratlanabb ponton éppen Thackeray Vanity Fair-jében leplező-
dik le. A Hiúság vására fölfedezte a realitás borzalmának üdvtörténeti el-
lenszerét. Ez az ellenszer a humor. Az angol regényben nem új. Fielding Tom 
Jones-a óta csaknem kötelező, Sterne-nél végleges győzelem. De itt még csak 
gyógyszer és kárpótlás. Thackeray-nél és Dickensnél derül ki, hogy a humor 
az egyetlen sav, amely a realitást oldja. Ez az üdvtudat oly vívmánya, amely 
ettől a pillanattól kezdje a regényben nélkülözhetetlen. Most már tudjuk, 
hogy ahol valaki sorsának szükségszerű hatalmaival sikerrel küzd, azt csak-
is humorral teheti. A humor a személy ismertetőjele, sőt a szabadságé. 
A humor győzelem az extérieur fölött. Nem a nevető humor. Legalábbis nem 
minden esetben az, még csak nem is mosoly, mindössze a bizonyosság, hogy a 
kezdemény az ember kezében van. Távlat és függetlenség. Ez a humor a festé-
szetben és a zenében csak igen ritkán jelentkezik és sohasem közvetlenül, 
de nem jut szóhoz a lírában, sem a drámában, sem az eposzban. A humor par 
excellence regényvívmány. Don Quijotétól kezdve a Simplicissimuson át a 
Candide-ig, a Tristram Shandyig, a Félkegyeiműig, az Ulyssesig minden je-
lentékeny regény azon épül fel, hogy a realitással való kompromisszummal 
szemben áll a humor személyes iniciatívája. A humor az üdvtudat betörése. 
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A äzcientifizmus azért kénytelen a realitás körében maradni, és azért 
nem tud a történettelenségből kilépni, mert nincs humora. Ebből a szempont-
ból a szcientifizmus realitásának fenntartása nem egyéb, mint a szabadság-
tól való félelem egy neme. A regény éppen ezt leplezi le, és az embert a sza-
badságba állítja. Még a naturalista és a milieu-regény is, mert az ember so-
hasem maradéktalanul környezetének terméke. És ha a szcientifizmus ezzel a 
koncepcióval próbálkozik, ezt csakis mint irányregény teheti. Ilyen eszkato-
lógiai irányregény Darwin fejlődéselmélete. Viszont valamennyi irányregény 
törékeny, mert nincs története, absztrakt időben van. 

A realitás a sorsban álmodott álmok egyike, és tudjuk, hogy az a reali-
tás a valóságban nincs. Azért olyan nehéz elviselni. Azért kényszer, mágikus 
őrület és megalázó borzalom. Realitás és sors összefügg. Ezért függ össze a 
realitás az individuummal és a kollektívummal. A realitás történettelen fo-
galom, amely az extérieur megváltozhatatlanságát fenntartja. Amíg a regény 
ezt a szemléletet elfogadja, kénytelen sértődött lenni és dezillúzióban él-
ni. Néha fellázad és ilyenkor keletkezik a szatíra (Swift, Voltaire, Hoff-
mann, France, Flaubert, Dickens, Balzac, Hamsun, Strindberg, Butler, Joyce, 
Huxley). Abban a pillanatban, amikor az ember üdvtörténetileg elég érett ah-
hoz, hogy a sors erőit elkezdje feloldani, megjelenik a humor. Vischer Auch 
einer című regénye éppen ezt a pontot ragadja meg. A regényben követni lehet 
azt az eljárást, amelyet a humor alkalmaz, amikor a realitást elkezdi átlyu-
kasztani és felmorzsolni és feloldani és olvasztani, amikor a kezdeményt vé-
gül kezébe kapja és a hatalmat önmaga fölött átveszi. 

A realitás kérdése a szürrealitásban oldódik fel, ahogy a racionalizmus 
a szürracionalizmusban. A tudat fejlettebb kondíciójáról van szó. A szürre-
alitásban a világosság nagyobb, és ez azt jelenti, hogy a homály mélyebb. A 
szürrealitásban a revelációnak és az okkultációnak viszonya magasabb síkon 
játszódik le és nyilatkozik meg. Az élesebb szem következménye az édesebb 
varázs. 

A regényben az ember és a mű viszonya megváltozott. Az összes oeuvre-
művek, amelyek közé tartozik Rabelais Gargantuája is és az összes utópiák, 
Don Quijote, Tristram Shandy, Hölderlin Hyperionja, az Ofterdingen, később 
Balzac Vesztett illúziókja, Hamsun Éhsége, Rolland Clérambault-ja, amelynek 
témája az ember és a mű viszonya. A hős legyen uralkodó vagy hadvezér, sza-
badsághős vagy festő, költő vagy orvos (Lewis: Arrowsmith), forradalmár, 
bankár (Dreiser: Titan), minden esetben a mű megvalósításának szenvedélyé-
ben él. A mű pedig a személy exteriorizálása. 
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Az ember és a mű viszonya sajátságos alakot ölthet. A Tristram Shandy  
megoldása ez: az abszolút csőd mint diadal. A megvalósulás nem egyéb, mint 
a nem megvalósulás. Goethe megoldása: kompromisszum a szabadság és a konven-
ció között. Balzac hőse a realitáson felmorzsolódik. Rabelais megteremti 
Thelemát. Don Quijote kudarcában válik halhatatlanná. Néhány modern regény 
megkísérli, hogy az életművet feladja, így Jahnn a Perrudjában, Musil A tu-
lajdonság nélküli emberben, Duhamel a Salavinban. Abban a hiszemben van, 
hogy az életmű a becsvágy, vagyis a vaulting ambition mámorában született. 
Ismét normális ember akar lenni, egészséges, ép, sőt közönséges, nincs igé-
nye zsenialitásra, még tehetségre sem, a különbözésről lemond, és ezért az 
életmű megalkotására nincs igénye. 

Ibsenről már régen tudjuk, hogy színpadi művei pszeudoregények. Solness 
Építőmesterében azt a viszonyt fejezi ki, amikor az alkotó igényeivel saját 
megvalósítási képességein túlmegy, az építőmester nem tud olyan magas áll-
ványra állni, mint amilyen magas házat épített. 

A másik megoldás Nietzschéé. Ez a filozófia szintén pszeudoregény. 
Nietzsche az "Überschöpfung"-ot tanítja, vagyis azt, hogy az embernek az em-
beriség üdve érdekében önmaga fölé kell emelkednie és önmagán túl kell al-
kotnia. így találkozik Hölderlinnel és Stefan Georgéval, aki szintén az ön-
magán való túlemelkedést hirdeti. 

Abban, amit Ibsen vagy Jahnn, Musil, Duhamel mond, az a figyelemreméltó, 
hogy az embernek az életműbe való menekülést megtiltja. Hogy valaki papiro-
son szélmalomvilágot építsen (utópiát), vagyis olyan házat, amelynek állvá-
nyára nem tud felmenni, ezennel tilos. 

Az ember és a mű viszonya a regényben nem az, hogy valaki halhatatlan 
momentumot alkot. Ez mind mítosz. A regény az, hogy egyszer, egyetlenegyszer 
és soha többé. Megismételhetetlenül és meghatározhatatlanul egyetlenegyszer 
önmaga fölé emelkedik abban a konfesszionális erőfeszítésben, nehogy önmagát 
biografizálja és világnézeti menedéket építsen. 

Ha a regény csak konfesszió lenne, nem lenne regény, hanem vallás. Ha 
csak tervelés lenne, nem lenne regény, hanem utópia és szcientifizmus. De 
mind a két esetben csak individualizmus vagy kollektivizmus, vagy realiz-
mus lenne, mítosz, örök körforgás, metamorfózis, fejlődés nélkül. Regény 
azért van, mert mind a kettő van, sors és személy, körforgás és fejlődés. 
A regény azon dől el, hogy a megoldás végül is a személy, a szabadság és a 
fejlődés. Ezért a mű sohasem jelenthet monumentumot, vagyis nem jelentheti 
az utolsó szót. Az ember a műben folytatódik, a mű az emberben, de úgy, hogy 
a súly mindig a személyre és a szabadságra esik, és a tulajdonképpeni mű 
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(magnum opus) az emberi üdv. A mű ennek az üdvnek a története. Az út, ahogy 
elérte, vagy nem érte el, megközelítette vagy elbukott, csődbe jutott vagy 
diadalt aratott, vagy.összetört, vagy megálmodta. A regény története Európá-
ban az ember üdvtörténete. 

Aminek el kellett következnie, el is következett, a regény a nyelv egy 
neme lett. A huszadik században Rolland, Mereskovszkij, Mann, Romains, Mar-
tin Du Gard, Gide, Proust, Lawrence, Joyce, Powys, Dreiser műveiben a léte-
zés általános és egyetemes értelmezése lett, éspedig nem olyan módon, hogy 
egy a többi között, hanem az egyetlen értelmezés, amely az összes többit ma-
gába olvasztja. A tudomány minden diszciplínája, sőt a filozófia és a többi 
művészet tulajdonképpen latens regény lett, önállósult regényműfaj, amely 
végül is csak a középpontból, a regény üdvtörténeti jellegéből érthető tel-
jesen. Ezt most már külön hangsúlyozni nem is kell. Csak annyit, hogy a mo-
dern természettudomány, főként az elméleti fizika sem kivétel. Itt is ugyan-
azokról a kérdésekről van szó. Planck óta a teoretikus fizika az elregénye-
dés minden jelét mutatja. 

A regényelv ezen a ponton már nem annyit jelent, hogy "sprich und be-
kenn". Egyetemes értelmezést teremtett, amely alól senki sem vonhatja ki ma-
gát. Ezért kellett többször és kifejezetten hangsúlyozni, hogy ma mindnyájan 
már nem a történetben, hanem a regényben élünk. Ez az eltolódás már hosszabb 
ideje tart, és amennyiben az egyensúly megbomlott, azt nem a regény, hanem a 
történet irányából kell helyreállítani. Életünk mértéken felül elregényese-
dett. A probléma nem az, hogy személyes üdvünket miképpen szerezzük meg, ha-
nem hogy a közösségbe miképpen térhetünk vissza. Ez a modern válság egyik 
oka. Egy biztos. A visszatérés a személyes üdv lerohanása árán nem történhet 
meg. Az erőszak az egész vonalon megbukott. Mindenki tudja, hogy az Inkvizí-
tor, a hatalmi ösztön, a terror-éthosz, vagyis a rémállam rendje tarthatat-
lan. Az üdvtörténetben itt állunk. Egy lépéssel sem tovább. 

Ez persze mind a regény nyelvén szól, a mai egyetemes nyelven, a minden-
ki által érthető nyelven, amelyen mindenki egyaránt megszólítható, amelynek 
szavai és képei és tartalmai minden külön ember és az egész emberiség sza-
vai. Bizonyos vonatkozásban azt is lehetne mondani, hogy ami az archaikus 
korszakban a mítosz volt, az ma a regény. 

A regény oksági viszonya nem szcientifikus, nem racionalista, nem pszi-
chológiai, nem történelmi. A regényben az ok és okozat összefüggése üdvtör-
téneti. Ami azt jelenti, hogy a regényben az események mindig a legnagyobb 
veszély irányában mozognak. Az ember a legnagyobb rongáltság irányában fej-
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lődik. Mindig a bűnök, a hibák, a vétkek, a gyarlóságok, a defektusok irá-
nyába. Ez teszi nemcsak indokolttá, hanem követelménnyé, hogy a regénynek 
konfesszionális tudata legyen, ami más szóval annyi, hogy a regény tartson 
maximálisan igazságos szemlét önmaga fölött. Abban a percben, amikor valamit 
kifelejt, vagy elnéz, vagy elnézhetőnek tart, felületes, elfogult, befolyá-
solható, ismét hibát teremt, és az események a következő pillanatban a mu-
lasztás irányába zuhannak. Ez az üdvtörténeti kauzalitás. A bűn és bűnhődés 
kauzalitása. Aki egyetlen ponton az őrületnek enged, az azon a ponton ke-
resztül, bármilyen mákszemnyi legyen is az, az őrület kellős közepébe bukik. 
Ez a törvény magában az emberben van, ahogy a bűnhődés magában a bűnben van. 
Az üdv-tudat, bizonyos megfogalmazásban, Baader értelmezésében, a lelkiis-
meret, vagyis a személy és a szubjektum, amely mindig tudja, mi az üdvtör-
ténetileg pozitív. A bűn és bűnhődés között az összefüggés nem szükségszerű, 
hanem szabad. A bűnhődést az ember szabadon veszi magára. Ezt a gondolatot 
nem Dosztojevszkij találta ki. Minden regény ezen a gondolaton nyugszik. 

Ezért olyan regény, amelyben az üdvtörténeti .negatívum diadalmaskodhat, 
elképzelhetetlen. Bármilyen konzekvenciája legyen is, minden regény az üdv-
höz egy lépéssel közelebb visz. A regény annak fölfedezése, hogy mindenki 
üdvtörténetét éli. Mindenki hibáit és gyarlóságait és rongáltságait tata-
rozza és a lehető legmagasabb üdvre tesz erőfeszítést. De nem valamely kény-
szer befolyására, hanem magától értetődően és tökéletesen szabadon. 
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MAÁR J U D I T 

AZ IRODALMI SZÖVEG JELENTÉSE 

Az irodalmi szöveggel kapcsolatos kutatások sokféle kérdés feltételét 
és megválaszolását teszik szükségessé, mivel a jelenség — az irodalmi szö-
veg — különböző szempontokból vizsgálható. Bevezetésképpen utalni szeret-
nénk néhány általános problémára, s ezek közül elhatárolni azt a fő gondo-
latot, melynek értelmezésére a dolgozat kísérletet tesz. 

A címnek megfelelően, csupán az irodalmi szöveggel kívánunk foglalkoz-
ni, mindazonáltal a vizsgálódás tárgya önkéntelenül fölveti az irodalmi szö-
veg és az irodalmi mű nem pusztán terminológiai, hanem értelmezésbeli meg-
különböztetésének kérdését. Ez a különbségtétel, a két fogalom értelmezése 
nem tárgya dolgozatunknak, annál is inkább, mivel úgy látjuk, a kérdés meg-
válaszolása a teljesség igényével még nem történt meg az irodalomtudomány-
ban. Azt azonban jelen dolgozatban is szükséges leszögezni, hogy amikor az 
irodalmi szövegről beszélünk, akkor nem azonosítjuk azt az irodalmi művel, 
hanem úgy tekintjük, mint a mű egyik alkotóelemét, amely azonban a műtől 
függetlenül is vizsgálható. 

Lotman szavaival: "Mindenekelőtt azt az elképzelést kell elutasítani, 
amely a szöveget azonosítja a műalkotás egészével." "A műalkotás a világ-

2 
nak egy meghatározott modellje." A továbbiakban Lotman a szöveget mint a 
mű anyagilag rögzített oldalát értelmezi, megkülönböztetve azt olyan, a szö-
vegen kívüli rendszerektől, melyek a szövegnek nem, de a művészi egésznek 
feltétlenül szükséges és fontos komponensei.'' 

L o t m a n , J.: Szöveg-modell-típus. Bp. 1973. 53. oldal. 
2 
L o t m a n : i. m. 53. oldal. 

^ L o t m a n : i. m. 104. oldal. 
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Az előző kérdéshez hasonlóan, akár vizsgálati-módszertani kérdés is le-
het az irodalmi szöveg általános, minden szövegre érvényes és speciális tu-
lajdonságainak összevetése. Az irodalmi szöveget mint egy speciális szöve-
get értelmezve szükséges, hogy az irodalmi szöveg sajátosságaihoz az álta-
lánosabb szöveg-értelmezésen keresztül jussunk el. Itt utalnánk arra, hogy 
az irodalmi szöveggel kapcsolatos kutatások eredményeit — amennyiben az 
irodalmiság specifikumának mibenlétére irányulnak a vizsgálatok — nem érez-
zük annyira kielégítőnek, mint pl. az általános szövegelméleti kutatásokét. 
Dolgozatunknak célja éppen az, hogy az irodalmi szöveg "irodaimiságának" 
mibenlétét a jelentés oldaláról, a jelentés vonatkozásában próbáljuk megkö-
zelíteni. 

AZ IRODALMI SZÖVEG FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 

Fokkema, La théorie littéraire au XXe siècle с. munkájában történeti 
áttekintést ad az irodalmi szöveg értelmezésének különféle módozatairól, a 
19. sz.-i pozitivista megközelítéstől kezdve a 20. sz. 60-as éveinek fran-
cia és német irodalomtudományáig, érintve az évtizedekkel korábbi szláv 
strukturalizmust is. Az egyes eltérő meghatározások ismertetése mellett a 
tanulmány egységét az az alapkoncepció adja, mely szerint az irodalmi szö-
veg az emberi kommunikáció részét képezi. Következésképpen három vonatko-
zásban vizsgálható: a szöveg alkotójának, befogadójának oldaláról, s ezek-
től elvonatkoztatva, vizsgálhatjuk a szöveget önmagában is, mint a kommuni-
kációban alkalmazott jelet (vagy jelekből álló struktúrát). Bármelyik ösz-
szetevőt hangsúlyozzák is az egyes elméletek — pl. a pozitivizmus az iro-
dalmi szöveget csak annyiban tartotta fontosnak, amennyiben a szerzőre vo-
natkozó információkkal szolgált s a szerzőt mint a szöveg referenciáját te-
kintette; míg pl. Dilthey a pozitivista koncepcióval ellentétben a szöveget 
befogadó/értelmező alany értékelő funkcióját tekintette fontosnak4 — szá-
munkra az a tény a fontos, hogy az irodalmi szöveg az emberi kommunikáció 
része, mivel ezzel magyarázható minden lényegi sajátossága: jel volta, je-
lentése, funkciója, kontextusa. S bár a kommunikáció rendszerébe tartozás 
nem megkülönböztető jegy az irodalmiságot, művészi jelleget illetően, úgy 
gondoljuk, ezen specifikumok magyarázata nem lehetséges anélkül, hogy az 
irodalmi szövegnek a kommunikáció rendszerébe való tartozását ne látnánk. 

4 p F o k k e m a , D. V.: La théorie littéraire au XX siecle. In: Kibédi— 
Varga: Théorie de la littérature. 1981. 
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Elöljáróban idézzük fel Fokkema gondolatát az irodalmi szövegről, mint 
olyan meghatározást, mely a tárgy megközelítésének valamennyi lehetséges 
szempontját inspirálja. Megjegyezzük, hogy Fokkema ezt a gondolatot Muka-
rovëky: L'art comme fait sémiologique с. munkájának ismertetése kapcsán fo-
galmazza meg. "Az irodalmi szöveg egyszerre jel és jelekből álló struktúra. 
Ha a szöveget mint jelet tekintjük, két aspektust lehet megkülönböztetni: a 
külső szimbólum vagy jelölő (signifiant), amely valamilyen jelentést (sig-
nification) hordoz, és ez a jelentés vagy jelölt (signifié). Az irodalmi mű-
vet nem lehet pusztán anyagi oldalára redukálni..., jelentéshez csak a be-
fogadás (perception) révén jut.""' Ebben a meghatározásban legfontosabbnak 
és a dolgozatban követendőnek azt a gondolatot látjuk, hogy az irodalmi szö-
veg jel, és hogy a jelentés létrejöttében a befogadó is szerepet játszik. 

Mivel kommunikáció folyamatának része, az irodalmi szöveg fő funkciója 
az információközlésben ragadható meg — jelen esetben az információ speciá-
lis formájáról van szó, mely az esztétikai információ. Információközlés úgy 
lehetséges, hogy az irodalmi szövegnek jelentése, értelme van. A jelentés a 
mi gondolatmenetünkben az irodalmi mű egyik legfontosabb összetevője, mely-
nek milyensége, létrejöttének módja alapvetően meghatározzák a szöveg iro-
dalmi, esztétikai jellegét. 

A továbbiakban az irodalmi szöveg jelentésével két szempontból foglal-
kozunk: először a jelentést mint az alkotói-befogadói kontextustól függet-
lenül létező szöveg immanens sajátosságát vizsgáljuk meg; majd a jelentést 
a szöveg kontextusát is figyelembe véve értelmezzük, különös tekintettel az 
interpretáció problémájára. 

AZ IRODALMI SZÖVEG SZEMANTIKAI ASPEKTUSA 

A következőkben egy sor olyan megállapítást szükséges tennünk, melyek 
nemcsak az irodalmi szövegre, hanem mindenfajta szövegre érvényesek. Egy 
általánosabb szövegelmélet és egy általánosabb szövegmeghatározás alkalma-
zása ugyanis nélkülözhetetlen az irodalmi szöveg mint species vizsgálatá-
ban. 

"'Fokkema: i. m. 43. oldal. "Le texte littéraire est en même temps 
un signe et une structure de signes... Si le texte est conçu comme un signe, 
deux aspects peuvent être distingués: le symbole externe ou signifiant qui 
représente une signification, et la signification représentée ou signifié. 
L'oeuvre littéraire ne peut pas être réduit à son aspect matériel... n'est 
investi d'une signification que par l'acte de perception." 
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A szöveg egy-két szóban való definíciójától szinte minden vele foglal-
kozó kutató elzárkózik, nyilván mivel annyiféle meghatározás adható, ahány 
szempontból közelítjük meg a szöveget. Legáltalánosabban fogalmazva a szö-
veg koherens nyelvi megnyilatkozás, mely terjedelmét tekintve általában na-
gyobb a mondatnál. A koherencia a szöveg legfontosabb jellemzője, mert ez-
által képvisel a szöveg egységet, ezáltal lesz egységes nyelvi közlemény. 
Lotman azt írja, hogy a szöveg hierarchikus rendszer, mely bonyolult al-
rendszerekre oszlik.^ A szöveg nem tagolhatatlan egész, hanem olyan struk-
túra, amely részelemekre bontható és így különböző szinteken vizsgálható. 
Lotman azt is írja még, hogy "A szövegre belső szervezettség jellemző, a-

ß 
mely a szöveget szintagmatikus szinten strukturális egésszé változtatja." 
Elöljáróban ehhez a gondolathoz csak annyit teszünk hozzá, hogy a szöveg 
szemantikai vonatkozásban is rendszer, azaz a szöveg jelentése sem amorf, 
oszthatatlan egész, a jelentés is különböző elemekből, jelentés-szintekből 
épül fel. Visszautalnánk itt Fokkema idézett megfogalmazására, mely szerint 
az irodalmi szöveg egyszerre jel és jelekből álló struktúra — ez a kettős-
ség aszerint érvényes, hogy milyen általánosítási fokon tekintjük a szöve-
get, és ez alapján igaz, hogy az irodalmi szöveg fölfogható önálló, egyet-
len jelnek, melynek önálló jelentése van — "A szövegnek egyetlen szövegje-

9 
lentése van, és ebben az értelemben tagolhatatlan szignálnak fogható fel" 
— ; és olyan rendszernek, mely mind a jelölők, mind a jelentés oldaláról 
részelemekre, egységekre bontható. 

Az irodalmi szövegnek a kontextustól függetlenül történő vizsgálata el-
sősorban a strukturalista poétikához kötődik, ahogyan Todorov nevezi10 

mindazokat a kutatásokat, melyek nem empirikus, hanem absztrakt tényekkel 
foglalkoznak; ebben az értelemben az absztrakciót a valamely konkrét szöveg 
helyett az irodalmi szöveg vizsgálata jelenti. A strukturalizmus szemszögé-
ből az irodalmi szöveg szintaktikai és szemantikai vonatkozásban vizsgálha-
tó. E két aspektus megkülönböztetésének alapja a szövegben létező kétféle 
kapcsolattípus, Todorov meghatározásával: in praesentia és in absentia kap-
csolatok. "Az in absentia kapcsolatok értelmi és szimbolizációs kapcsolatok. 

^Van Dijk pl. ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a közlés hosszúsága nem 
jellemzi a szöveget, adott esetben egy mondat is lehet szöveg-értékű. 

L o t m a n : i. m. 
О L o t m a n : i. m. 58. oldal. 
9 L o t m a n : i. m. 57. oldal. 

1 0 T o d o r o v , Z.j Poétique. Párizs, 1968. 
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Adott jelölő adott jelöltet "jelöl", valamely tény felidéz egy másikat, va-
lamely epizód egy gondolatot szimbolizál, egy másik valamilyen lelkiállapo-
tot illusztrál. Az in praesentia kapcsolatok formai, konstrukciós kapcsola-
tok. Ebben az esetben az elemek kauzalitás (és nem felidézés) révén kapcso-
lódnak egymáshoz.1,11 "Ezt az ellentétet igen változatos elnevezésekkel il-
lették: nyelvészetben szintagmatikus (in praesentia) és paradigmatikus (in 
absentia) kapcsolatként említik, vagy általánosabban a nyelv szintaktikai 

12 
és szemantikai aspektusának nevezik." 

Az irodalmi szövegben a szintaktikai és szemantikai aspektus egymástól 
elválaszthatatlan, az irodalmi szöveg jelentésének létrejöttében így a szö-
vegben szereplő valamennyi jel-elem, jel-összetevő szerepet kap. Mind szin-
taktikai, mind szemantikai aspektusában az irodalmi szöveg különböző nagy-
ságrendű elemekre, struktúra-egységekre bontható. Szintaktikai vonatkozás-
ban a következő egységekkel számolunk: 

szó, 
szintagma, 
mondat, 
mondatszekvencia, 
szuperstruktúra vagy a szöveg globális szintakszisa (ez Van Dijk megha-

tározása).^ A szövegben adott szintaktikai egységeknek adott szemantikai 
egységek feleltethetők meg, így a szöveg szemantikai szerkezete: 

lexikai jelentés (szó-jelentés), 
szókapcsolat-jelentés, 
mondat-jelentés, 
szekvencia-jelentés, 
a szöveg globális jelentése. 
Láthatjuk, hogy az irodalmi szöveg nem csupán szintaktikai, hanem sze-

mantikai oldalról is bonyolult architektúrájú egész; nemcsak a szövegbeli 

^ T o d o r o v i i. m. 30. oldal. "Les rapports in absentia sont des rap-
ports de sens et de symbolisation. Tel signifiant "signifie" tel signifié, 
tel fait en évoque un autre, tel épisode symbolise une idée, tel autre il-
lustre une psychologie. Les rapports in praesentia sont des rapports de 
configuration, de construction. Ici, c'est par la force d'une causalité (non 
d'une évocation) que les faits s'enchaînent les uns aux autres..." 

12 * T o d o r o v : i. m. 30. oldal. "Cette opposition a reçu des noms très 
variés; en linguistique on parle de rapports syntagmatiques (in preasentia) 
et paradigmatiques (in absentia) ou, plus généralement, d'un aspect synta-
xique et d'un aspect sémantique du langage." 

13V a n D i j k , Th.: Le texte. Structures et fonctions. In: Kibédi—Varga: 
Théorie de la littérature. Párizs, 1981. 
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nyelvi jelek alkotnak rendszert, hanem rendszerjellegű a szöveg jelentése 
is, amelybe a különböző szintű jel-elemek jelentése beépül és a szöveg glo-
bális jelentése az egyes jel-elemek jelentéséből jön létre. 

Az irodalmi szövegnek ezt a szemantikai strukturáltságát a hagyományos, 
lexikális szemantika nem világítja meg, mivel ez csak a szó-jelentések kér-
dését vizsgálja, tárgya a lexikai jelentés, szinkrón vagy diakrón nézőpont-
ból. A strukturális szemantika (Greimas)^ a jelentés szerkezetét szintag-
mák vagy mondatok vonatkozásában tekinti, legfőbb eredménye annak megálla-
pítása, hogy a szintagmákon vagy mondatokon belül az egyes szavak jelenté-
sét a bennük ismétlődő szémák határozzák meg, ez dönti el, hogy az adott 
szintagmában vagy mondatban a szó mely jelentése stabilizálódik, kizárva 
minden egyéb lehetséges jelentés-variánst. Igaz, hogy ezen elemi, mikro-
egységek a szöveg vizsgálatában sem hagyhatók figyelmen kívül, de nem elég-
séges csak ezekkel számolni. A jelentés, mint fentebb említettük, szöveg-
szinten is létezik, sőt, a jelentés az, amely a mondatok egymásutániságából 
valóban koherens közlést teremt. A szöveg létrejöttében elsődleges funkció-
ja a jelentésnek van — irodalmi szövegre vonatkoztatva: a jelentés az, a-
mely meghatározza az irodalmi szöveg egész artikulációját, a szövegen belü-
li elemek rendjét, rendszerét. Ezzel nem azt akarjuk állítani, hogy a jelen-
tés független a szöveget felépítő jel-elemek rendjétől, a kettő kapcsolata 
— jelen vizsgálati szintünkön — a kölcsönös feltételezettség. 

Az említett jelentés-szinteknek a létrejötte és egymásra épülése olyan 
szabályszerűségek alapján történik, melyekre most nem térünk ki részletesen, 
csak utalnánk Van Oijk már idézett munkájára, amelyben a szerző különöskép-
pen a szöveg globális jelentésének (contenu global vagy macrostructure sé-
mantique) létrejöttével, azoknak a makro-szabályoknak vizsgálatával foglal-
kozik, amelyek meghatározzák a globális jelentést. A fönt felsorolt jelen-
tés-szintek alkotják az irodalmi szövegek elsődleges, primér jelentését — 
tulajdonképpen ezt a jelentést bontjuk fel mint rendszert rész-elemekre, 
amikor benne a különböző jelentés-szinteket azonosítjuk. A jelentésnek ez a 
fajta rendszerszerűsége azonban nem csupán az irodalmi szövegre érvényes, 
hanem bármilyen szöveg esetében igaz. (Pl. Van Dijk megállapításai is álta-
lános érvényűek valamennyi szöveg esetében s nem pusztán az irodalmi szö-
vegre vonatkoznak.) Van azonban az irodalmi szövegnek már ezen a megközelí-
tési ponton is — amikor a szöveg önmagában való, kontextustól független 
vizsgálatáról van szó — olyan specifikuma, amely elhatárolja más szövegek-

14 G r e i m a s: Sémantique structurale. Párizs, 1966. 
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tői, ez a specifikum pontosan a jelentéssel kapcsolatos. Már Lanson is meg-
különböztette az irodalmi szöveg kapcsán a primér jelentést, amit a szöveg 
szó szerinti jelentésének/értelmének (sens littéral) tartott, azoktól a je-
lentésektől, amelyek ebből az előzőből származnak, ez utóbbiak alkotják a 
szöveg "irodalmi" jelentését/értelmét (sens littéraire).^ Lanson voltakép-
pen az irodalmi szöveg "többértelműségét" említi itt, amit pl. Todorov ké-
sőbb az irodalmi szöveg másodlagos szimbolizációs rendszer voltának nevez. 
Az irodalmi szöveg kapcsán a jelölési folyamatnak ezt a sajátosságát Todo-
rov úgy magyarázza meg, hogy terminológiailag is elválasztja az egyszerű 
jelölést a "szimbolizációtól": "... megkülönböztetjük a jelölés folyamatát 
(amelyben egy jelölő felidéz egy jelöltet) a szimbolizáció folyamatától, a-
melyben egy első jelölt egy másodikat szimbolizál.""^ Ez annyit jelent, 
hogy már a szöveg "anyaga", a nyelv is jelrendszer, így a szövegben a jelö-
lés folyamata a következőképpen ábrázolható (ha Sa = jelölő, Sé = jelölt I., 
SÉ = jelölt II. s az elemi jelölés = 

Igaz, hogy a hermeneutika álláspontjáról, de egészen hasonló gondolatot 
fogalmaz meg Paul Ricoeur a jelölés módja, illetve a jelentés létrejöttének 
kapcsán. "Szimbólumnak nevezek minden olyan jelentés-struktúrát, amelyben 
egy direkt, primér, szó szerinti értelem kiegészítésképpen egy másik, indi-
rekt, szekundér, absztrakt értelmet jelöl, melyet csak az elsőn keresztül 
lehet megragadni.""^7 

Ezekhez a megállapításokhoz még csak annyit tennénk hozzá, hogy az iro-
Sé dalmi szövegben a jelentés létrejöttében a típusú jelölés mellett egya-

Sa 
ránt fontos a típusú jelölés: magának a nyelvnek az akusztikai oldala is 
hozzájárul a jelentés kialakulásához, szemben pl. a tudományos nyelv ilyen 
értelemben vett transzparens jellegével. 

Mindenképpen lényeges, hogy az irodalmi szövegben a szöveg primér je-
lentésén túl egyfajta szekundér, másodlagos jelentéssel is találkozunk; a 
probléma további elemzésének lehetséges útját e bizonyos másodlagos, "indi-
rekt" jelentés elemzésében látnánk. 

^Idézi: F o k k e m a : i. m. 
" ^ T o d o r o v : i. m. 33. oldal, "...on distingue le processus de signi-

fication (ou un signifiant évoque un signifié) de celui de symbolisation, 
ou un prenier signifié en symbolise un second..." 

1 7 P a u l R i c o e u r : Le conflit des interprétations. Párizs, 1969. 16. 
oldal. "J'appelle symbole toute structure de signification où un sens di-
rect, primaire, littéral désigne par surcroît un autre sens indirect, se-
condaire, figuré, qui ne peut pas être appréhendé qu' à travers le premier." 
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Amikor különbséget teszünk az irodalmi szöveg primér és másodlagos je-
lentése között, akkor voltaképpen már érintjük a jelentéssel kapcsolatos 
vizsgálódásunk másik, az eddigitől eltérő aspektusát. A fentiekben az iro-
dalmi szöveg jelentését úgy próbáltuk vizsgálni, hogy csak a szöveget vet-
tük figyelembe, de nem szóltunk a szöveg kontextusáról, melyet részint lét-
rehozója, részint befogadója alkotnak; arról az időbeni, történeti folya-
matról, amelynek a szöveg jelentése meghatározottja. így az irodalmi szöveg 
jelentéséről szóló gondolatainkat most már e másik aspektusból fogjuk kie-
gészíteni. 

AZ IRODALMI SZÖVEG ÉRTELME, INTERPRETÁCIÓJA 

Elöljáróban két, meglehetősen hasonló gondolatot idéznénk, melyekben, 
ha nem is rendszeresen kifejtve, de fölmerül az a probléma, mely az irodal-
mi szöveg elsődleges és másodlagos jelentését érinti. Roland Barthes az iro-
dalmi mű és az olvasó viszonyát "szabad" szemiózisnak tartván, írja: "Nem 
annak a jelentésnek felfedezéséről van szó, amit a szerző adott művének, 
hanem értelem-alkotásról, mint a szubjektum szabad, kreatív tevékenységé-

18 
ről." Lotman, némiképp más oldalról, de hasonló jelenségre világít rá, 
amikor a szöveg invariáns-variáns voltának kérdését vizsgálja: "Ha a modern 
irodalmat... nem az író, hanem az olvasó helyzetéből tanulmányozzuk, a va-

19 
riáns jelleg teljesen nyilvánvaló." Mindkét gondolat arra hívja föl a fi-
gyelmet, hogy az irodalmi szöveg kapcsán feltétlenül észre kell vennünk, 
hogy a jelentés bizonyos mértékig kötött, de bizonyos mértékig nem, és hogy 
a jelentéssel kapcsolatosan mindenképpen számolni kell a szöveg befogadójá-
nak szerepével is. A jelentés annyiban kötött, amennyiben állandó a szöveg 
elsődleges, primér jelentése, és annyiban nem kötött, amennyiben a befoga-
dói közegben ezen az állandó, invariáns elsődleges jelentésen túl a szöveg 
változó értelmet nyer. A továbbiakban ezt az állítást szeretnénk közelebb-
ről megvizsgálni. 

Van Dijk szövegmeghatározása kulcs lehet mostani szempontunkhoz. Esze-
rint minden szövegnek belső és külső összetevője van; a belső: a szöveg 
struktúrája; a külső: az a kontextus, amelyben a szöveg hat, funkciót tölt 
be. Nyilvánvaló, hogy amikor az irodalmi szöveget elszigetelten, önmagában 

18Idézi: F o k k e m a : i. m. 38. oldal. "Il ne s'agit pas de retrouver 
la signification que l'auteur a donnée à son oeuvre, mais de constituer un 
sens, comme un acte créateur libre de la subjectivité." 

19 L o t m a n : i. m. 60. oldal. 
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vizsgáljuk, akkor a szöveg" magyarázatában csak egy bizonyos pontig jutha-
tunk el, ahhoz, hogy teljes legyen a szövegvizsgálatunk, a szöveget vissza 
kell helyeznünk abba a környezetbe, amit lényegében a kommunikáció folyama-
ta teremt: a szövegalkotó és szövegbefogadó környezete ez, amely kapcsán 
legfontosabbnak tartjuk, hogy a környezet, a kontextus aktív, dinamikus vi-
szonyban áll a szöveggel, az alkotó aspektusából ez evidensnek tűnik, de u-
gyancsak az aktivitás jellemzi a befogadó és a szöveg kapcsolatát is. Ez a 
kontextus különböző szempontok szerint határozható meg, illetve különböző 
kontextus-típusok léteznek. Újra Van Dijkra hivatkozunk, aki részletesen e-
lemzi — nemcsak az irodalmi szöveg vonatkozásában, hanem minden szövegre 
érvényesen — a lehetséges kontextus-típusokat. Az első a pragmatikai kon-
textus, a szövegnek az alkotó oldaláról való megközelítése. Ebből a szem-
pontból Van Dijk a szöveget mint beszédaktust értelmezi. Egy adott szöveg 
globális pragmatikai interpretációja azoknak a makro-beszédaktusoknak a meg-
határozása, amelyeket a szöveg tartalmaz, így egy szöveget pl. értelmezhe-
tünk egyetlen kérésként vagy magyarázatként stb. Az irodalmi szöveggel kap-
csolatosan úgy gondoljuk, hogy a pragmatikai kontextus fontossága semmiképp 
nem elhanyagolható, de lényegesebbnek érezzük azoknak a kontextusoknak a 
szerepét, amelyek az irodalmi szöveg befogadásának körülményeit jellemzik. 
Ebben a meggondolásban részint szerepet játszik az a tény is, hogy a prag-
matikai kontextus — és itt gondolunk a szöveg alkotóját jellemző pszichi-
kai, szociális összetevőkre — nehezebben megragadható; általános érvényű 
megállapításokat az alkotó szubjektumával kapcsolatban nehezebben tehetünk. 
(Természetesen, ezzel nem azt állítjuk, hogy a pragmatikai kontextus ne 
lenne leírható általánosan, pl. az említett beszédaktus-típusok meghatáro-
zása.) Másrészt úgy gondoljuk, hogy a pragmatikai kontextus elemzése rend-
kívül lényeges lehet bizonyos szövegek esetében — pl. egy politikus beszé-
de — , azonban az irodalmi szöveggel kapcsolatban fontosabbnak tartjuk a 
befogadóval való kapcsolatot, mivel az irodalmi szöveg "rendeltetését", 
funkcióját mindig akkor tölti be, ha kapcsolatba kerül az olvasóval, néző-
vel stb. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy egy sor irodalmi szö-
veg évszázadokkal keletkezése után is benne él a befogadók — társadalmi — 
köztudatában, míg más szövegeket vagy elfeledtet az idő, vagy pedig "hatá-
suk" múlik el az idővel együtt. 

A következő kontextus-típust Van Dijk kognitív kontextusnak nevezi; ez 
a szöveg és a befogadó kapcsolatát határozza meg, a szöveg megértésének 
szempontjából. A megértés konstruktív mentális tevékenység, melynek folya-
matába beletartozik részint a szöveg grammatikai interpretációja (szó-je-
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lentések, mondat-jelentések stb. megértése), részint a befogadó egyéb pszi-
chikus tevékenysége, pl. a szöveg információinak az emlékezetben történő 
rögzítése. Ugyanakkor a megértés folyamatában ezek az állandó vagy általá-
nos mozzanatok mellett egyedi, egyszeri tényezők is szerepet játszanak; az, 
hogy "hogyan" értjük meg a szöveget és "mit" értünk meg belőle, mindig a 
befogadó kognitív diszpozíciójának is függvénye: világismerete, világnéze-
te, társadalmi meghatározottsága stb. mind szerepet kapnak a megértés fo-
lyamatában. 

A kognitív kontextus elemzése kapcsán Van Dijk különbséget tesz a szö-
veg értelme (sens) és jelentése (signification) között. Alább látni fogjuk 
ugyanezt a különbségtételt más szerzők megfogalmazásában is, csak ellenkező 
terminusok használatával, ezért szükséges a Van Dijk-i terminológiát a fél-
reértés elkerülése végett megmagyaráznunk. Van Dijk fogalmomhasználatában a 
szöveg értelme (sens) egyenlő a szöveg elsődleges, primér jelentésével, a-
mely a grammatikai interpretáció révén hozzáférhető; a szöveg jelentése 
(signification) voltaképpen az a másodlagos, szekundér jelentés, melyről 
fentebb már mi is említést tettünk, ez a jelentés mindig a befogadói kon-
textus függvénye, az absztrakt értelemhez képest valamilyen konkrét vari-
ánst alkot, s amely elvben jelentékenyen is különbözhet az elsődleges érte-
lemtől, hiszen közvetlenül egyedi, konkrét, közvetetten pedig társadalmi 
tényezők által meghatározott. Van Dijk gondolatmenetének ez a megállapítás 
alkotja a végpontját, kiegészítve azzal, hogy a befogadói kontextusnak e-
gyéb típusait is említi (pszichológiai, szociális, kulturális kontextus), a 
szöveg megértésének körülményeit egyre általánosabb szinten elemzi. Mindeb-
ből Van Dijk az irodalmi szöveggel kapcsolatban nem von le különösebb kö-
vetkeztetést, mégis minden szükséges tényezőt felsorol, amelyeket az iro-
dalmi szöveg jelentésének vizsgálatakor tekintetbe kell venni. Legfőképpen 
a szöveg értelmét és jelentését illetően hasznosak a megállapításai. Felfo-
gásában a szöveg értelme elsődleges, primér értelem, mint ilyen, állandó, a 
jelentés mindig a befogadó kontextus függvénye és variábilis. A továbbiak-
ban mi megváltoztatjuk a Van Dijk által használt terminológiát, de tőle 
csak a szóhasználatot, nem pedig a gondolatmenetének lényegét illetően té-
rünk el. Ezt a változtatást azért látjuk célszerűnek, mert mindazok a szer-
zők, akikre e probléma kapcsán dolgozatunkban hivatkozunk (pl. Ricoeur, To-
dorov) Van Dijkkal ellentétes terminológiát használnak, így az egység ked-
véért hozzájuk igazodunk. Ennek megfelelően: jelentésnek nevezzük az iro-
dalmi szöveg primér jelentését és értelemnek nevezzük az irodalmi szöveg 
kontextus által meghatározott jelentését. Kézenfekvő összevetnünk a jelen-
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tés és értelem kategóriáit azzal, amit az előző fejezetben az irodalmi szö-
veg elsődleges és másodlagos jelentéséről mondtunk, illetve adott szerzők 
felfogásában ismertettünk. 

Ha jelentés és értelem különbségét így fogalmazzuk meg: a jelentés vál-
tozatlan, az értelem variábilis, a jelentés független a szöveg kontextusá-
tól, az értelem pedig a befogadó kontextus által meghatározott, akkor azt 
mondhatjuk, hogy az irodalmi szöveg elsődleges, primér jelentése változat-
lan; az irodalmi szöveg másodlagos, szekundér jelentését nevezhetjük a fen-
tiek alapján a szöveg értelmének, amely viszont variábilis. 

Újabb kérdésként merül föl, hogy az irodalmi szöveg értelmét a fent, 
Van Dijk nyomán az általánosság szintjén megfogalmazott tényezők mellett 
konkrétan milyen faktorok határozzák meg, hogyan jön létre az irodalmi szö-
veg értelme. Ennek a kérdésnek vizsgálatában merül fel az interpretáció 
problémája. Kiindulásunk az a tény, hogy egy irodalmi szöveg egymástól kü-
lönböző szituációkban különböző értelmezést nyerhet, különböző funkciót 
tölt be. Pl. a Nemzeti dal 1848 tavaszán, egy köztéren elhangozva lehetett 
tömegeket politikai cselekvésre buzdító impulzus; a szabadságharc bukását 
követő években bujdosó honvédek száján lehetett az elkeseredés kifejezője; 
ma jelentheti a tiszteletadást a történelmi múlt előtt. Az irodalmi szöveg 
értelme funkGió és ebben a vonatkozásban az absztrakt jelentéshez képest 
mindig konkrét. Példánk rendkívül banális annak érzékeltetésére, hogy ugyan-
azon irodalmi szöveg hogyan tölthet be más-más szituációban más-más funkci-
ót, hogyan változik minden esetben a szöveg értelme. Annyi azonban ebből a 
példából is kiderül, hogy a befogadó individuális, társadalmi, kulturális 
meghatározottságai mindig befolyásolják azt, hogy adott irodalmi szöveget 
hogyan értelmez. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy irodalmi szövegnek annyi 
értelme van, ahány befogadó értelmezi az adott szöveget; s ez az elvben 
végtelen számú értelmezési lehetőség éppen az irodalmi szöveg esetében lét-
jogosult (ellentétben pl. a tudományos szöveggel vagy bizonyos fokig a köz-
nyelvi szövegekkel is). Ezzel az állítással nem szeretnénk valamilyen ha-
tártalan relativizmus látszatát kelteni, hiszen amikor az irodalmi szöveg 
végtelen számú értelmezési lehetőségéről, végtelen számú értelméről beszé-
lünk, akkor ezt annak jegyében tesszük, amit korábban így fogalmaztunk meg: 
az irodalmi szöveg jelentése részben kötött, részben nem. A kötött jelentés 
(a primér, elsődleges jelentés) eredményezi, hogy valamennyi értelmezésben 
mindig van valami közös, az irodalmi szöveg értelmét mindig meghatározza a 
jelentése. 
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Szöveg és befogadó kapcsolatát világítja meg a hermeneutika, az inter-
pretációelmélet. Paul Ricoeur interpretációnak nevezi azt a mentális tevé-
kenységet, melyben a rejtett, másodlagos értelmet megfejtjük, kibontjuk a 
"szó szerinti", elsődleges értelemből. A szöveg megértése, értelmének föl-
fedése — Ricoeur, Todorovhoz, Van Dijkhoz hasonlóan (csak ez utóbbihoz ké-
pest fordított terminológiával) különbözteti meg a szöveg primér jelentését 
a másodlagos jelentéstől vagyis értelemtől — Ricoeur felfogásában ismeret-
elméleti és ontológiai problémaként jelentkezik. Jelentés és értelem kap-
csolatát, az értelmezés konstruktív folyamatát, az interpretáció megismerő 
és ontológiai státusát úgy világítja meg, hogy a hermeneutikai folyamatban 

20 
három fázist, szemantikai, reflexív és ontológiai fázist különböztet meg. 
így válik lehetségessé, hogy egy adott szöveg jelentése ne puszta, létezés-
től elvonatkoztatott nyelvi absztrakció maradjon, hanem olyan konstruktív 
kapcsolat alakuljon ki szöveg és interpretáló között, melynek értelmében az 
interpretáló a szöveg megértésekor önnön ontológiai státusának megértéséhez 
is közelebb jut. "így minden hermeneutika, explicit vagy implicit módon én-

21 
megértés, a másik megértésének kerülő útja révén." Ricoeur az interpretá-
ciót is időbeni, történeti folyamatnak tekinti, amely egy harmadik időt 
képvisel a reális történelmi idő és a szöveg fiktív ideje mellett. 

Bár ezek a megállapítások első pillanatra túlságosan is "filozofikusnak" 
tűnhetnek jelen téma szempontjából, igazságértékük az irodalmi szöveg vo-
natkozásában kétségtelen. Visszautalnánk a dolgozat elején tett kijelenté-
sünkre, mely szerint az irodalmi szöveg fő funkciójaként az információköz-
lést említettük. Most pontosítani szeretnénk ezt a megállapítást: ez az in-
formáció bizonyos mértékig a szöveg befogadójára is irányul, a befogadóról 
szóló információ közlését az irodalmi szöveg másodlagos jelentése vagyis 
értelme teszi lehetővé. 

Gadamer az interpretációra vonatkoztatva, Ricoeurhöz is hasonlóan, is-
22 

meretelméleti kérdéseket vet föl. A hermeneutikai tudatot, a szöveginter-
pretációt szerinte a kérdezés struktúrája jellemzi — minden szöveg valami-
lyen kérdésre adott válasz, az interpretáció ezt a kérdést próbálja azono-

9П P a u l R i c o e u r : í. m. 
2 1 P a u l R i c o e u r : i. m. 20. oldal. "Toute herméneutique est ainsi, 

explicitement ou implicitement, compréhension de soi-même, par le détour de 
la compréhension de l'autre." 

2 2 G a d a m e r : A hermeneutikai alapprobléma visszanyerése. In: Helikon, 
1981/2-3. 
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sítani. Igen lényeges gondolata a megértés applikatív jellegének tisztázá-
sa. E szerint, amikor megértünk egy szöveget, azt mindig alkalmazzuk is je-
lenlegi helyzetünkre', az alkalmazás integráns részét képezi a hermeneutikai 
folyamatnak. 

Szorosabban az irodalmi szövegek interpretációjával kapcsolatosan Jauss 
a költői szöveg interpretációjában az "esztétikai megértés" mozzanatát tart-
ja igen fontosnak. Szerinte: "A költői szöveg esztétikai jellege önnön in-

23 
terpretációjának premisszája." 

Az interpretációról, közelebbről az irodalmi szöveg interpretációjáról 
csak nagyon vázlatosan, egy-két gondolat fölvetését tudtuk adni, az idézett 
szerzők segítségével. Amit feltétlenül érzékeltetni szerettünk volna, az, 
hogy az irodalmi szöveg jelentését vizsgálva, a szöveg elsődleges, válto-
zatlan jelentésén túl mindig számolni kell a szöveg másodlagos, variábilis 
jelentésével, vagyis értelmével. Ez az értelem nemcsak az elsődleges jelen-
tés által meghatározott, hanem nagyban függ a szöveget befogadó személyi-
ségtől, egyéni, társadalmi, kulturális meghatározottságaitól. Az irodalmi 
szöveg esetében ez a variábilis értelem föltétlenül "létjogosult" — könnyű 
belátni, hogy nincs két egyforma "olvasata" ugyanazon irodalmi szövegnek, 
anélkül, hogy ezek az olvasatok szükségképpen félreértenék a szöveget. Az 
irodalmi szövegben létrejövő, Todorov korábbi meghatározását idézve, szim-

Sé 
bolizációs folyamat (a ̂  típusú jelölés) mindig a befogadó kontextus függ-
vénye is, szövegen kívüli tényezők által meghatározott. 

A témával kapcsolatos kutatásban — magunk elé is célul tűzve ki — az 
itt talán kissé "relatisztikusan" beállított értelem kategóriájának a vizs-
gálatát látjuk hasznosnak; azt, hogy milyen általános törvényszerűségek mu-
tathatók ki az értelem létrejöttében, és eddigi gondolatmenetünknek megfe-
lelően az irodalmi szöveg esztétikai mivoltának meghatározását. 

23 
J a u s s , H. R.: Az irodalmi hermeneutika elhatárolásához. In: Helikon, 

1981/2-3. 
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M O N O S T O R Y KLÁRA 

PÁRHUZAMOS JELENSÉGEK A FRANCIA ÉS A MAGYAR 
SZŐVEGKELETKEZÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSBAN 

A francia irodalomtudomány új kutatásainak jelenlegi színes, virágzó 
korszakában vitathatatlanul nagy szerepe van a Párizsban működő Országos 
Tudományos Kutatási Központnak (CNRS), azon belül is a genetikus kritika 
(critique génétique) kutatóinak. 

Lassan tíz éve lesz már, de nálunk csak két-három éve vált ismertté az 
a "fegyvertény", amivel az intézmény 1977-ben megszerezte Louis Aragon kéz-
irat- és levelezésgyűjteményét. A Helikon 1983/3—4. száma közölte a gene-
tikus kritika úttörőjének, Louis Hay-nak az új kutatási területről szóló e-
gyik beszámolóját és Aragon nyilatkozatát adománya indítékairól és az in-
tézmény kezdeményezéseiről. 

Kiegészítésül, vagy a teljesség kedvéért igen érdekes és tanulságos le-
het egy korábbi, 1977-ből származó interjú megismerése, hiszen eddig még 
szinte kiaknázatlan rokon magyar példával hozhatjuk a fentieket összefüg-
gésbe . 

Az interjú alanya Louis Hay, aki a beszélgetés idején, 1977-ben a CNRS 
textológiai kutatásainak igazgatója, a modern kéziratelemzés és kézirattör-
ténet felelőse volt. 

KÖLTÉSZET ÉS TUDOMÁNY 
(Beszélgetés Louis Hay-val, a CNRS kutató-igazgatójával, a modern kézirat-
elemzés és kézirattörténet felelősével) 

M. Louis Aragon a CNRS-пек ajándékozta kézirat- és dokumentumgyűjtemé-
nyét. Mi a jelentősége ennek a gesztusnak? 
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Mindenekelőtt fontos esemény a francia irodalomtörténetben. Ezt nem 
számítva kétségkívül az előző századra kell visszamennünk, hogy hasonló a-
dományozást találjunk: Victor Hugónak a Bibliothèque Nationale-ra testált 
hagyatékára gondolok. Ez is okot ad arra, hogy meghatározzuk a CNRS új fel-

adatait és az együttműködés új formáit. Végül pedig ez a minden bizonnyal 
korszakalkotó gesztus, mindent figyelembe véve, a kutatás új területein vár-
ható fejlődés jele. 

Mi a jelentősége és a mibenléte a CNRS-пек átadott gyűjteménynek? 

Aragon műveinek az esszenciáját tartalmazza: költeményeket az első szür-
realista művektől kezdve az Elsa bolondjáig — beleértve a kiadatlan költe-
mények kéziratait, prózai szövegeket, a Bázeli harangoktól a Színház/Regény-
ig — és kiadatlan novellák fontos kéziratait, aztán elméleti kéziratok e-
gyüttesét, munkajegyzetfüzeteket, amelyeknek még csak a létezéséről sem tud-
tunk. Elsa Triolet műveit majdnem tökéletesen képviseli 24 regény-kézirat, 
irodalmi önéletrajzának valamennyi kézirata, amihez kiterjedt levelezés já-
rul hozzá (Camus, Cocteau, Martin du Gard, Max Jakob, Paulhan és mások le-
velei), és eddig ismeretlen személyes feljegyzések. Végül még André Breton, 
Chagall, André Masson, Picasso és sok más Aragonhoz vagy Elsa Triolet-hez 
intézett kéziratait vagy rajzait is tartalmazzák ezek a dokumentumok. 

Vagyis jelentős fondról van szó, de amelynek a fontossága kétségkívül 
nem a terjedelmén múlik. A levelek, naplók, jegyzőkönyvek egészen rendkívü-
li források az irodalom-, művészet- és szellemtudomány számára, és a kuta-
tásra szánt dokumentum-sorozat mindenestül a huszadik század alaposabb meg-
világítására van hivatva. Az irodalmi kéziratok lehetővé teszik egy életmű 
megvizsgálását, amely az első világháború óta nem szűnt meg bemutatni ko-
runk költészetét és visszatükrözni országunk sorsát: várjuk azokat a munká-
kat, amiket majd neki szentelnek. 

Miért a CNRS kapta meg ezt a gyűjteményt? 

Nemigen vagyok jogosult arra, hogy itt az adományozó helyett válaszol-
jak. De azt gondolom , hogy döntése a költészetnek olyan felfogásából szár-
mazik, aminek maga Aragon jelölte ki az útjait: elméleti írásai is, akár-
csak egész működése, teljesen kizárják az ihlet titokzatoskodását, éppúgy, 
mint a gyártási titkokat. A megértett irodalmi alkotás tüstént más emberi 
tevékenységekkel való hasonlóságaiban fordul elő, vagy még inkább: mint va-
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lami különösen összetett, de különösen jelentős tevékenység, amelynek ma 
már lehetővé — és következésképpen hasznossá — válik jobban megérteni a mű-
ködését. Ez a felfogás egy eléggé figyelemreméltó alkalommal egyesíti a ku-
tatás új fáradozásait, amelyek a megismerő és a történeti típusú elemzése-
ket a szövegek, és különösen a kéziratok tanulmányozására alkalmazzák. Ez a 
viszony magyarázza meg az alkotók új érdeklődését azok iránt az új kutatá-
sok iránt, amelyek különösen a CNRS-nél bontakoztak ki, és kétségkívül meg-
világítja M. Aragon cselekedetének körülményeit is. 

Volt már példa ilyenféle hagyatékra? 

Tulajdonképpen nem hagyatékról, hanem egy írónak megvalósított adományo-
zásáról van szó, aki maga hivatott arra, hogy irányítsa az azonosítás, kel^ 
tezés és osztályozás első munkálatait. Ez még egészen új jelenség, aminek 
tudományos területen már következményei vannak. A CNRS-t, ami mostanáig nem 
vállalta kéziratos dokumentumok őrzését, oda vezette, hogy revideálja feladat-
körét. És közigazgatási tanácsa úgy döntött, hogy tulajdonába veszi a gyűj-
teményt az adományozó akaratának megfelelően, és a modern kéziratok elemzé-
sének és történetének központjában őrzi a tudományos feldolgozás időtarta-
mára. Hát így fordul elő, eddig még követés nélkül, de megvalósítva egy pél-
da, ami megfelel a kutatás időszerű feltételeinek. Egyébként meg kell je-
gyezni, hogy ez a határozat egybeesik a Bibliothèque Nationale egyik újon-
nan meghatározott feladatával, ami a kutatások megszervezése számára stá-

tust kíván létesíteni. Végül, ettől az évtől kezdve a CNRS rendelkezni fog 
egy modern szövegtani csoporttal, aminek a működése a huszadik századig 
hosszabbítja meg a szövegkutatási és -történeti intézet ókornak és közép-
kornak szentelt munkásságát. Röviden, a rendszerek alkalmazásának a kutatás 
új területeire való kifejlesztéséről van szó, amit M. Aragon adománya il-
lusztrál. A CNRS és a Bibliothèque Nationale szimultán tevékenysége csaku-
gyan nem elhanyagolható eseménye a kulturális életnek, és új távlatokat tár-

hat föl a francia kutatások előtt. 

Mik ezek a kutatások, és különösen azok a munkálatok, amik M. Aragon 
gyűjteményén megkezdődtek? 

Azok, amik bizonyos idő óta a szövegkutatás kifejezéssel jelölik a mos-
tanáig a különböző egyetemi szervek és intézmények között szétszórt munkák 
racionális — vagy legalábbis racionálisabb — elemzését: az adatgyűjtés és 

6 282 



bizonyító elemzés, a dokumentumok anyagi elemzése, végül a források megkö-
zelítése. Az összefüggés, ami tudományos téren egyébként fokozatos hatást 
gyakorolt a módszerek és gyakorlati eljárások jelentős megújulásával az eg-
zakt tudományok kutatóközpontjaival való érintkezésben. Szóval, a szöveges 
adatok kezelése még fontos elméleti erőfeszítést igényel a nyelvészetben is 
— arról van szó, hogy a reális nyelvi eljárásokat kell számba venni és nem 
az érintkezés sematikus rendszereit — mint a szellemtörténetben — , meg kell 
ragadni azokat a jelenségeket, amiket a statisztikai minták nem mindig rög-
zítenek, végül — a keletkezéstörténet mesterségében — egy szöveg létreho-
zása alá van rendelve azoknak az összetett mechanizmusoknak, amelyeknek a 
tanulmányozása azt ígéri, hogy egyszerre lesz érdekfeszítő és kelepcékkel 
teli is. 

E tekintetben M. Aragon adománya fölhatalmaz arra, hogy konkrét vizsgá-
latnak tegyünk ki bizonyos formai hipotéziseket. Valóban, amikor egy kézi-
rat variánsain keresztül egy néha már rég eltűnt szellem mozdulatait próbál-
juk új életre kelteni, csak az eredmények módszerének és összefüggésének 
összeegyeztetésére alapozhatunk. De az íróval és műve tanúbizonyságaival va-
ló szembesítés a vizsgálódás másféle típusát teszi lehetővé: egy olyan tör-
ténész helyzetében vagyunk, aki kivallathatná a korszak valamilyen kiváló-
ságát, akinek az irattárát áttanulmányozta. Ez a párbeszéd pedig fölhatalmaz 
minket arra, hogy tökéletesítsük mindazokat a módszertani eszközöket, amiket 
más korszakokra alkalmaznánk. 

Hogyan lehet meghatározni egy ilyen kutatás célszerűségét és jövőjét? 
Ugye, ez olyan kérdés, ami vita tárgyát képezi a humán tudományok ágazatai 
között? 

Előttem vitán kívülinek látszik a humán tudományok fejlődésének a lema-
radása. Ezt a lemaradást behozni, ez a legfontosabb célkitűzés tudományos 
szempontból éppúgy, mint társadalmi szempontból. Valóban, azok az elnevezé-
sek, amiket különféle tudományágainkra ráruházunk, nem takarhatják el a kö-
zös felelősséget a tudományos haladás általános fejlődésében — például ne-
héz lenne elképzelni olyan jelentős fejlődést a fizikában, ami a matematika, 
a logika, vagy akár a nyelvészet stagnálásával járna együtt, hogy csak a 
jellegükben összehasonlítható tárgyakat említsük. Még közismertebb: az a 
tény, hogy a természeti jelenségeket ma jobban meg lehet érteni, mint a 
társadalmiakat és emberieket, ez is minden bizonnyal a jövőre irányuló ku-
tatás tárgyát képezi. 
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Természetesen, ez a probléma nem az én dolgom, nem is csak a mi országunké. 
De Franciaország az eredetkutatás olyan eszközével rendelkezik a CNRS révén, 
ahol már eredményeket lehet elérni. így, hogy visszatérjünk a szövegtanul-
mányozás példájára, a humán tudományok kutatóinak a laboratóriumokkal és a 
számítóközpontokkal való együttműködése lehetővé tette azoknak a kutatások-
nak a fölvetését, amelyek számbeli súlyuk, megformálásuk vagy laboratóriumi 
kísérletezésük nehézségét teljesen a hagyományos empirikus megközelítésen 
kívül alkalmazzák. 

És ezek az alapvető munkák azokat az alkalmazásokat használták föl, a-
mikre kezdetben semmiképpen sem törekedtek: tanúsítva a megőrzés vagy bemu-
tatás nagy intézményeinek szolgálatára való együttműködést és összefogást. 
Úgy látszik, a tapasztalat megmutatja, hogy a humán tudományok jövője nem-
csak maguktól a specialistáktól függ, hanem összességében a tudományos ösz-
szefogásra tartozik. Egyébként éppen ez az, amit M. Louis Aragon adománya 
ma megkap, hiszen a CNRS-hez kerül. Ez pedig fejlődésével a kutatások megú-
jító ja, és így a legjobban tud válaszolni annak a költőnek a gesztusára, a-
ki világképünket újította meg. 

(Le Courrier du CNRS, No. 23., Janvier 1977.) 

X 

A textológián belül a szövegkeletkezéstörténeti kutatások hagyományos-
nak tekinthető útja eddig a kritikai kiadások igen komoly tudományos össze-
szedettséget igénylő munkássága volt. E téren rengeteg feladat vár még szak-
emberekre, hiszen nem dicsekedhetünk túlságosan sok szövegkritikai kiadás-
sal. Az ilyen munka elvégzése semmiképpen sem látványos, de annál szüksége-
sebb, sokszor majdnem nélkülözhetetlen feladat. Ugyanakkor azt is tudomásul 
kell vennünk, hogy néha újabb felfedezések — később előbukkant szövegek, 
kiderített adatok, összefüggések, más nézőpont — a már sok éves fáradozás-
sal, gondos filológiai munkával elkészített kritikai kiadások eredményeit 
is — legalábbis módosításra vagy kiegészítésre kellene, hogy kényszerítsék. 

Más a helyzet, ha kortárs-író munkásságával foglalkozhatik egy kutató, 
kutatócsoport vagy intézmény — a szövegkeletkezés szempontjából. Hiszen a 
kutató munkáját a legilletékesebb személy: maga a szerző hitelesítheti. 

Ezért neveztem kitűnő "fegyverténynek" az Aragon-kéziratok megszerzését 
a CNRS-nél, és ezután szeretnék rátérni a magyar párhuzamokra. 
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Inkább csak a beavatottak által "köztudott", hogy az OSZK 1976-ban — 
majdnem egyidőben az Aragon-adománnyal, de arról mit sem tudva — új fOnd-
ként hozzájutott Keresztury Dezső igen gazdag irodalmi és levelezésgyűjte-
ményéhez. A fond még egyre gyarapszik, az adományozás egyre újabb személyes 
kéziratos és levelezés-anyaggal bővül. 

Létesítése és a szerzővel való együttműködés azt is lehetővé tette, 
hogy a szövegkeletkezéstörténet területén már létrejöhessen néhány munka, 
amelyeket maga a költő (az adott esetben K. D. verseiről lévén szó) terelt 
itt-ott csupán egy-két kiegészítő, de minden esetben pontosító közlésével 
helyes vágányra. (L.: Monostory Klára: Az ihlettől a versig. Egy költemény 
keletkezéstörténete, Fejér Megyei Szemle 1984/2., 166—203. és M. K.: Mikor 
"készült el" egy vers? Keresztury Dezső Ifjúság c. versének szövegváltoza-
tai, Tiszatáj, 1984. szept. 9—12.) 

A feldolgozások módszere — Franciaországban is — egyelőre még kialaku-
latlan, vagy legalábbis körülhatárolhatatlan, véglegesnek nem tekinthető. 
Louis Hay-t idézem: "... itt egy új kutatási területről van szó, nem pedig 
valami hagyományos értelemben vett tanról, minél előbbre nyomul a criti-
que génétique a valóság kutatásában, annál bonyolultabbak lesznek a kérdé-
sek, amelyeket meg kell oldania. A critique génétique ...olyan kutatási 
területnek mutatkozik, amelyen jelenleg sokkal több kérdés merül föl, mint 
amennyi felelet adódik." (L. Hay: Az irodalom harmadik dimenziója. Jegyze-
tek egy critique génétique-hez, Irodalomtörténet, 1984/3., 625., 626.) 

Elképzelésem szerint ez a fajta kutatás soha nem is merevülhet sémává, 
amint jóformán minden műalkotás is más-más utat jár meg bölcsőjétől révbe 
érkezéséig. 

Természetesen nem számíthatunk arra sem, hogy efféle "naprakész" szö-
veg-genetikai kutatások széles körben elterjedhetnek. De ahol lehetőség nyí-
lik rá, nem szabad elszalasztanunk egy-egy ilyen feldolgozás elvégzését, a-
mikor nem a kész szövegből kiindulva haladunk visszafelé, amint a kritikai 
kiadások szükségszerűen teszik, hanem az első munkafázisok változásait, va-
riánsait kísérhetjük figyelemmel a végső: az "utolsó kéz" által jóváhagyott 
közlésig. 

Sok érdekes tapasztalatot gyűjthetünk menet közben, mindenképpen köze-
lebb jutunk a mű teljesebb megismeréséhez — és valóban "tiszta forrásból" 
meríthetünk, miközben egy új kutatási területet nyerünk az irodalomtudomány 
számára. 
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Az elméleti okfejtés után vizsgáljunk meg egy konkrét példát: egy szöveg 
keletkezéstörténetét a Keresztury-fond anyagából. 

A feldolgozás egyszerre igyekszik figyelemmel kísérni a kézirat törté-
netét és a szöveg történetét — amelyek között több kutató is (pl. Max Ben-
se, Dmitrij Lichacev és mások) határozottan különbséget tesz. Éppen az í-
rásfolyamat vizsgálatánál ez a kettő természetesen egy lényeges fokozatig 
nehezen választható el egymástól. 

Az adott szövegnél egyébként egy bizonyos határozott megfigyelési szem-
pont vezetett, amit a címben megjelöltem. 

A SZERZŐ SZÁNDÉKÁRÓL 
Keresztury Dezső egyik versének alakulása nyomában 

A textológiai szakirodalom sokat foglalkozik — különösen kritikai kia-
dásoknál, több fennmaradt változat esetében — a szerző szándékával: művének 
melyik változatát tartotta б maga véglegesnek, az igazinak. A szélsőséges 
eseteken kívül (Büchner "Wozzeck"-szövegének eklatáns példájára gondoljunk, 
vagy Miczkiewiczre, akiről Konrád Górski kimutatta, hogy saját művei csak 
addig érdekelték, amíg megírta őket, de utált a kiadásuknál elkerülhetetlen 
korrektúrával foglalkozni, ezért szövegeit megbízott korrektorai tetszésük 
szerint meg is változtathatták, annál is könnyebben, mert ráadásul meglehe-
tősen olvashatatlanul, sőt hibásan írt) sokféle lehetőség van. 

Érdekes eljárást figyelhetünk meg Keresztury Dezső egyik Dal című ver-
sét tanulmányozva. 

"A szerző szándéká"-ról szólva a szöveg végső változatának kiválasztá-
sán túl még sok más megfigyelési szempontot is fölvethetünk. Például azt, 
mennyire tartotta fontosnak maga a költő ezt a munkáját. Látszólagos ellent-
mondásokra fogunk bukkanni. 

Vissza kell nyúlnunk magának az ihlető élménynek a kezdetéhez, az első 
megfogalmazás időpontjához, körülményeihez. 

Keresztury Dezső általában ritkán keltezte munkáit: kéziratait csak e-
gészen kivételes esetekben. A "Míg fiatal vagy" kezdetű Dal kézirata sem ad 
az időpontra nézve semmi eligazítást, a fennmaradt három — részben eltérő, 
illetve megváltoztatott — gépirat sem, amelyeknek azonban érdekes a sor-
rendje. 
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A vers első közlése az Élet és Irodalomban jelent meg 1967-ben. A költő 
által megőrzött újságlapon későbbi időből való autográf feljegyzések talál-
hatók a "szerző szándéká"-ról — amelyek azután nem valósultak meg. (Arra 
utalt, hol szándékozik versei sorrendjében elhelyezni ezt a verset. Nem úgy 
történt.) Kötetben először az "Égő türelem" (Magvető, 1975) hozta a közben 
átírt verset. 

Az 1979-es Válogatott versekbe viszont nem vette föl, bár korábban ér-
demesnek tartotta arra, hogy németre is lefordítsa. Különösen érdekes — a-
mint látni fogjuk — , hogy az Élet és Irodalomban megjelent korábbi variáns-
ról már Franyó Zoltán is készített német fordítást, aminek sajnos keltezet-
len gépiratos példánya maradt csak meg. Azt hiszem, eléggé ritka eset, hogy 
valamilyen költemény variánsáról is műfordításra bukkanunk. 

Az első megoldásra váró kérdés: mikor kezdett el foglalkozni a szerző a 
verssel. 

Az első közlés dátumából kiindulva: 1967 előtt. A vers tárgya több el-
képzelést is elfogadhatóvá tehetne: adhatta az ihletet egy kerek (a hatva-
nadik?) születésnap, az általában ehhez az életkorhoz kapcsolódó nyugdíjba 
vonulás eseménye. Az ember hasonló nevezetesebb évfordulókon gondolkodik el 
az élet múlásán. De Keresztury Dezső életrajzához egyik feltételezés sem il-
lik: akkor még teljes aktivitással dolgozott az OSZK-ban. 

A Dal persze olyan életérzést szólaltat meg művészi formában, amit ha-
sonló helyzetben bárki átérezhet. így erősen szubjektív hangvétele mellett 
sem kell mindenáron költője saját személyéhez kapcsolnunk az ihlet forrását 
— és amint K. D. személyes nyilatkozatából kiderült, csakugyan nem is ott 
keresendő az. 1968-ban jelent meg a Gink Károllyal közösen összeállított 
Európai pillanatok c. képeskönyv. Annak 154. és 155. lapján található páros 
képekhez született meg eredetileg a Dal, ami aztán sok más verssel együtt — 
végül mégis kimaradt a közös kötetből. 

A 154. lap képén műhelye ajtajában ülő öreg szabómestert látunk, a 155.-
en ráncos homlokú, ősz hajú asszony tekint ránk, karján kiskutyával. Elgon-
dolkodhatunk a bonyolult folyamaton: hogyan születik mindössze ennyiből vers. 

A pontos keletkezési időpont kérdését továbbra is nyitva hagyva, lássuk 
helyette a vers szövegének "a szerző szándéka" szerinti alakulását. 

Kiindulópontunk a kézirat. Egy füzetből kitépett sima lapon található, 
kék színű golyóstollal írva. Munkapéldány. A cím nélküli költemény három, 
határozottan elkülönítettnek látszó — tehát rögtön tudatos szerkesztésre 
valló — versszakból áll. Számos áthúzás, betoldás, változtatás tanúskodik 
a költő azonnali javításáról: az alakító munka folyamatáról. A kézírás sie-
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tős munkára vall: majdnem mindenütt jól olvasható, de semmiképp sem kallig-
rafikus. Az egész szöveg áthúzásából arra következtethetünk, hogy más, eset-
leg több kéziratos változat is készülhetett. Ezek eddig nem kerültek elő. 

A kéziratot — amennyire ez lehetséges — szeretném úgy bemutatni, hogy 
az olvasó maga is követhesse a szerző azonnali javító munkájának útját, u-
gyanakkor valami képet formálhasson magának egy első változat milyenségéről. 

АЛ АГ,.. 
ií^COT: , j А I . (zst^ií 
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И ^ Ч Й ^ J 
l-Jí-V«^^ 

l/A í . ^ ^ 
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U-.Pl/'k. f ( 

ÍAUXA. v&rbjÁSk-f 
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Л ^ чТ -F i t e t W ^ C A 
0 -пм - 11 

-V I, » 

'Х-чЛ, V U i ^ j , ^ 
z ' f / x ^ ' ^ J d . " M A x J U ( 
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Míg fiatal vagy 
mindig találsz 
pajtást^társat, barátot 
/barátot, s ha nincs 
s jó izgalmas nam: A messzevágyó  

k nagy tettekre 
kalantjFa nagyságra szomjas 
lelked (olvashatatlan szó) 
szívvel, lélekkel^beleolvadhatsz 
családba, -tor- hordába, nemzetbe 
&z- emberiségbe: 

De ha jön az öregség 
/KÍ osztja meg veled 
/ az magányt? egyedüllétet? 
I Egy kedvesI kutya talán, 

s meghalnak rokonaid, 
elhullnak társaid, 
a fiatalok nem érnek rá, 
s fárasztanak is 
idegen izgalmaikkal. 

macska, madár; 
vagy vagy ink méginkább a munka, 

mely biztos 
mely szükséges-és-mely megszokás, de jog, igazolás, 

rang je§-is: -eég-címtábla, hogy 
vagy 

cipész, iparos, szabó 
kőfaragó, költő, 
nyugdíjas vagy 
árva vagy. 

Tulajdonképpen már itt áll előttünk a későbbi változatokban "csak sti-
lisztikailag" átalakított költemény magva: egy bárkire érvényes megrendült 
pillanat megörökítése — a megöregedés szomorúságáé. 

De érdekesek a változatok is, amelyek a költő szándéka mellett Goethe 
szavait is igazolják: "Natur- und Kunstwerke lernt man nicht kennen, wenn 
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sie fertig sind; man muss sie im Entstehen aufhaschen, um sie einigermassen 
zu begreifen." (A természet alkotásait és a műremekeket sem ismerhetjük meg 
kész állapotukban; keletkezésükben kell meglesnünk, hogy valamennyire is 
megérthessük őket.) 

A hamburgi F. W. Wollenberg nagy jelentőséget tulajdonít — joggal! — a 
szövegkeletkezés során megváltoztatott szavak helyi értékének, ami a teljes 
szöveg szemantikai tartalmát befolyásolhatja — vagy mint az adott esetben: 
annak esztétikai közlésformájáról, a szerző személyes munkamódszeréről vagy 
poétikai elveiről tudósít. 

Mindennek megvizsgálásához elengedhetetlen követelmény a megmaradt vál-
tozatok pontos kronológiájának megállapítása. 

Az Élet és Irodalom közlését két gépirat előzi meg — sorrendjük a ket-
tő közti apró eltérésekből megállapítható. Az irodalmi hetilap és az Égő 
türelem kötetben levő közlés közé illik a harmadik, kézírással rövidített, 
átírt gépelt változat. A kötet aztán majd újabb, már végleges formát tár 
elénk. 

Az első gépelet szövege megtartotta a három részes szerkezetet: 

Míg fiatal vagy, 
mindig találsz 
pajtást, barátot 
s izgalmas kalandra, 
nagy tettekre szomjas 
szívvel, lélekkel 
beleolvadhatsz 
családba, nemzetbe, 
az emberiségbe. 

De ha jön az öregség, 
s meghalnak rokonaid, 
elhullnak társaid, 
a fiatalok nem érnek rá 
s fárasztanak is 
idegen izgalmaikkal: 
ki osztja meg veled 
az egyedüllétet? 
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vagy talán méginkább 
ämig bírod, a munka, 
mely szükséges megszokás, 
de jog, igazolás, 
s még rang is lehet: 
címtábla, hogy 
cipész vagy, szabó, 
kőfaragó, költő, 
nyugdíjas, árva. 

A második gépelet kisebb változtatatások mellett új gondolatot is hoz, 
a szerkezet már négy szakaszból áll és megjelenik a cím is: Dal. 

Fontos változtatás a harmadik — épp itt ketté is oszló — szakaszban 
következik be: 

Egy kutya talán, 
egy macska, egy madár, 
ha van: kerted; — 
vagy méginkább, 
míg bírod, a munka, 
valami szerep, 
mely szükséges megszokás, 
de jog, igazolás 
s még rang is lehet: 

címtábla, hogy 
cipész vagy, szabó, 
kőfaragó, költő, 
nyugdíjas, 
árva. 

Az új gondolatok: a kert és a szerep beléptetése az előző szövegbe. 
Az Élet és Irodalom (XI. évf. 28. sz., 1967. július 15.) közlése a má-

sodik gépelet szövegével egyezik meg. Ezen (a költő által megőrzött) lapon 
olvasható a már említett (utóbb áthúzott) szerzői szándék: "Az Epigrammák-
hoz negyediknek". — Alighanem az Égő türelem készülő kötetébe tervezte így 
— de a terv: terv maradt. "Epigrammák" címen hiába is keresnénk a "másik 
hármat", amikre a megjegyzés utalt. Helyette "Változatok az öregségről" cí-
men kilenc költemény közül ez lett az utolsó: a kilencedik. 
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Erről a második gépelet utáni közlésről készítette el Franyó Zoltán a 
maga műfordítását: 

Lied 

Solang du jung bist 
findest du immer 
Kumpanen und Freunde; — 
mit Herz und Seele 
nach grossen Taten, 
und spannenden Abenteuern 
dürstend, kannst du dich 
immer verschmelzen 
in Nation und Sippe 
in die Menschheit. 

Doch wenn das Alter naht 
und deine Verwandten sterben, 
die Gefährten entschwinden; 
haben die Jungen keine Zeit 
und sie ermüden dich auch 
mit ihrer fremden Erregung: 
wer teilt dann mit dir 
die Einsamkeit? 

Vielleicht ein Hund, 
eine Katze, ein Vogel, 
wenn ihn du hast: dein Garten; — 
oder vielmehr 
solang du sie schaffst, die Arbeit, 
irgend eine Rolle, 
die nötige Gewohnheit, 
doch Recht, Rechtfertigung 
und auch noch Rang kann es sein: 

ein Schild, dass du 
Schuhmacher bist, Schneider, 
Steinmetz, Dichter, 
Pensionist, 
Ein Waise. 

6 292 



A műfordítás értékelése itt nem feladatom. Legfeljebb jelzés-voltára 
utalhatok: egy-egy mű sorsa végül is a "befogadás" körülményeitől is erősen 
függ. A műfordítás elkészítése nyilvánvalóan kedvező fogadtatás: egyszerűb-
ben: az olvasói tetszés bizonyítéka. 

De közben ott van a kötetbeli végső szöveget megelőző harmadik gépelt 
változat, autográf átírásokkal, áthúzásokkal. Pontosabban: maga a gépelt 
szöveg azonos az előzővel. De a törlések és átalakítások itt nagyon fontos, 
ezúttal csakugyan szemantikai változást hoznak létre, ami a végső (kötetbe-
li) szövegben már csak tovább kristályosodik, tisztul. 

A költő munkamódszerét tekintve legfontosabb megfigyelésünk a tömörítés, 
ami az egész verset frappánsabbá teszi. 

Egészen primitív módon először csak a sorok számát nézzük meg: a fogal-
mazvány 27 sorból, az első gépelet 29-ből, a második és aztán lerövidített 
harmadik 31 sorból állt (ebből 7 sort kihúzott, így 23 sorosra alakított a 
szerző), végül a kötet kész verse mindössze 22 soros. 

Az eredetileg három szerkezeti egységből álló Dal ugyanakkor a második 
gépelettől kezdve (az Élet és Irodalom közlésében is) négy részes, hogy a 
kötetbeli végső szövegben egy különös nyomatékot hordozó kérdő mondattal, 
amely külön "szakaszt" alkot — és talán az egész költemény legfontosabb é-
letérzését fejezi ki: "Ki lesz veled?" — végül öt részesre változzék. 

Természetesen poétikai változásokat is megfigyelhetünk. A Dal szabad-
vers, zenei ritmikája mégis igen erős, csakugyan dal, szeszélyes talán, de 
lüktető, dallamos — végső alakja szinte sodűr. Rímekkel csak az átalakított 
harmadik változat, illetve a kötetbeli végső szöveg hét soros részében ját-
szik a költő. 

A harmadik (átdolgozott) gépelet így fest: 

Dal 

Míg fiatal vagy 
mindig találsz 
pajtást, barátot; 
s izgalmas kalan 

aXj -eszményt-, szerelmet. 
célt 

(A versszak többi öt sora áthúzva.) 

mire megöregszel 
De/ho jön oz örogoóg,  
s meghalnak rokonaid, 
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nak tiéid, barátaid; 
elhullnak tárcáid 

oiotnok ÓD észre se vesznek; 
a fiatalok nem órnok ró 

sietnek, fárasztanak is 
idegen izgalmaikkal 

lesz veled? 
ki osztja mog veled 
az egyedüllétet? 

Egy kutya talán, 
egy macska, egy madár; 
ha van kerted; (kézzel:) ha tán 
vagy moginkább, 
még bírod, a munka: 
valami szerep, 
mely szükséges megszokás, 
de jog, igazolás 
s még rang is lehet: 

címtábla, hogy 
cipész vagy, szabó, 
kőfaragó, költő, 
nyugdíjas, 
árva. 

A változtatások természetesen mindenütt kézírással kerültek a gépelt 
szövegbe, külön ezt csak ott jeleztem, ahol egyébként nem tűnne föl — a 
sorba beolvadva. 

"A szerző szándéka?" Nyilván egy általa már minden szempontból kifogás-
talannak tartott végső szöveg közlése. A fenti még mindig nem az. Lássuk 
hát az Égő türelem most már végső változatát: 

Dal 

Míg fiatal vagy 
mindig találsz 
pajtást, barátot, 
kalandot, célt, szerelmet. 
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De mire megöregszel 
elhullnak társaid; 
a fiatalok nem érnek rá, 
fárasztanak is 
idegen izgalmaikkal. 

Ki lesz veled? 

Egy kutya talán, 
egy macska, egy madár; 
ha van: kerted; ha tán 
még bírod, a munka: 
szerep, mely már csak megszokás, 
de jog, igazolás, 
sőt rang is lehet: 

címtábla, hogy 
cipész vagy, szabó, 
kőfaragó, költő, 
nyugdíjas, 
árva. 

A kötet végső szövegét fordította azután maga a szerző németre, egy i-
rodalmi esten föl is olvasta Bécsben és osztatlan sikert aratott vele. A 
szerző fordítása: 

Lied 

Solange du jung bist, 
findest du immer 
Gefährten, Freunde, 
fruchtbares Suchen, 
Geliebte, Geliebte... 

Aber wenn du alt wirst, 
verloren die Kameraden; 
die Jugend hat keine Zeit 
und ermüdet dich auch 
mit ihren dir fremden Problemen. 
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Wer bleibt bei dir? 

Ein Hund vielleicht, 
eine Katze, ein Sittich, 
wenn du ihn hast: dein Garten, 
solange du's schaffst: die Arbeit; 
eine Rolle, die bloss Gewohnheit, 
aber auch Recht und Rang sein kann: 
Sinn deines Lebens. 

Aushängeschild, dass du 
Schuhmacher bist oder Schneider, 
Steinmetz, Bildhauer, 
Portier, Dichter, 
Rentner — 
Waise. 

Maga a fordítás is kidolgozott, gondos, csiszolt munka eredménye. 

A kézirat történetét — és a szöveg történetét — alakulásaiban figye-
lemmel kísérve érdekes utat jártunk végig a "szerző szándéka" nyomában. Me-
gint láthattuk például: nem ritkaság, hogy (folyóiratban, újságban) már ki-
nyomtatott szövegen szerzője utólagos változtatást hajtott végre. Éppen i-
lyen esetekben fontos feladata a szöveggondozónak (kutatónak) a szerző szán-
dékát minden mozzanatában gondosan követni, és ha vizsgálja is a változta-
tások okát vagy szükségességét, a végső szöveg csorbíthatatlanságát minden-
képpen tiszteletben kell tartania. 

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a határainkon kívül folyó tu-
dományos munka figyelemmel kísérése milyen hathatós segítséget jelenthet 
hazai kutatásaink — adott esetben a modern szövegkeletkezéstörténeti kuta-
tás — területén. 

Az országhatárok vagy távolságok csak bizonyos mértékig nehezíthetik 
meg a közös vagy hasonló elképzelések megvalósítására irányuló összefogást. 
Inkább csak lassítják azt. Nem tudom pl., milyen természetű munkák jöttek 
létre Párizsban Aragon kéziratainak tanulmányozása során a vele folytatott 
eszmecserék alapján, tehát még az író életében. 

6 296 



De azt nagyon is tudom, hogy a magam elképzelése: kortárs szerzővel 
folytatott beszélgetés — illetve utólagos kiegészítés — segítségével dol-
gozni föl egy kézirat—szöveg történetét, helyes volt. 

Bizonyára más módszerrel dolgoztam, mint talán egy másik feldolgozó — 
esetleg a CNRS valamelyik francia munkatársa a maga szövegével — tette vol-
na. Az én törekvésem főképp a pontos megfigyelés volt, több bemutatás és 
kevesebb interpretálás, elsősorban pedig annak bizonyítása, milyen lényeges 
szerepe lehet — van! — a SZERZŐ bármily kevés, de helyes irányba igazító 
közreműködésének, apró közlésének, ami nélkül már az első kérdés feltevésé-
nél könnyen zsákutcába juthattam volna. (Irodalmunk története alighanem 
onthatná a pontos adatok hiányában létrejött jóhiszemű tévedések áradatát.) 

Nem hiszem, vagy legalábbis egyelőre nem látom — amint utaltam is már 
rá — , hogy hasonló feldolgozásoknál csakis egyféle módszer alkalmazható. De 
az is bizonyos, hogy minden módszer tökéletesíthető. Amennyiben "módszer", 
és nem kutatási terület... 

A "párhuzamos jelenségekre" visszatérve: munkám azt kívánja bemutatni, 
hogy a látszólagos "véletlenek" esetében is alkalmat és lehetőséget talál-
hatunk országok közötti kutatási kapcsolatok ápolására, a segítőkész erők 
gyümölcsöző összefogására. 
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S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN 

PALINÓDIA A VERSRITMUS SZEMANTIKÁJÁRÓL 

A Magyar Filozófiai Szemle 1981/3. számában A versritmus szemantikája 
címmel megjelentettem egy tanulmányt, melynek célja az volt, hogy — Lukács 
Györgynek Az esztétikum sajátosságában felvázolt ritmuselméleti koncepció-
jához kritikai módon kapcsolódva — kimutassam: miként és miféle tartalmakat 
hordoznak az olyasféle elvont formák, amilyenek a vers ritmusalakzatai is. 
A hazai szakirodalomban azóta publikált, hasonló témájú gondolatmenetek át-
tekintése világossá tette számomra, hogy mondanivalómat igencsak elmosódot-
tan adhattam elő, hiszen többen is félreértették. Másrészt újabb kutatásaim 
fényében e hajdani dolgozat megállapításainak egy része korrigálandónak-mó-
dosítandónak is látszik. Ezért szántam el magam arra, hogy a régiek palinó-
dia-műfajának lehetőségével élve új kísérletet tegyek a téma feldolgozásá-
ra. Nem éppen "visszaéneklés"-ként, Sztészikhorosz módján — aki Heléna el-
len írt gúnyverse miatt megvakult, s csak akkor nyerte vissza látását, ami-
kor dicsőítéssé alakította át a harapós szöveget — , hanem Gyöngyösi pali-
nódiájának értelmében, "újraéneklésként": abban a reményben, hogy ezúttal 
jobban sikerül a feladat megoldása. 

AZ ELVONT RITMUSKÉPLETEK ELVONT TARTALMAI 

Vegyünk egy teljesen elvont ritmusképletet, mondjuk azt, hogy — algeb-
rai értelemben véve a betűjeleket — a a a b , a a a b , a a a b és így to-
vább, mindig három a után egy b. Minthogy a ritmus szabályos (sorozatos) 
ismétlődés, ez egy ritmusalakzat, hiszen elemei szabályosan ismétlődnek. U-
gyanakkor viszont meghatározatlan marad, hogy mi a és mi b: ezek éppúgy le-
hetnek egy térbeli folyamat ilyen vagy amolyan tulajdonságokkal rendelkező 
elemei, mint egy időbelié. Ha tehát olyan szempontból nézzük a valóságot, 
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hogy mi ismétlődik, akkor igaza van Lukácsnak, hogy ez az elvont ritmuskép-
let "a világ formális mozzanatának visszatükröződése", hiszen nem több "vi-
lágnélküli", "tartalomnélküli" formai keretnél, amelyet a világ bármely je-
lensége magára ölthet. 

A tartalom és forma azonban viszonyfogalmak, s ebből következően ugyan-
az a dolog, ami az egyik nézőpontról formának mutatkozik, máshonnan nézve 
tartalom is lehet. S ha ugyanezt a képletet úgy vizsgáljuk, hogy az ismét-
lődésrend a lényeges számunkra, s lényegtelen, hogy mi vett fel ilyen alak-
zatot, akkor éppenséggel e ritmus a tartalmi, s az a formális, hogy mi ilyen 
ritmusú. A tartalmi kérdés ilyenkor az, hogy valamilyen — bármilyen — fo-
lyamat egyenletes vagy szaggatott, monoton vagy változatos, kiegyensúlyo-
zott vagy kiegyensúlyozatlan, egyszerű vagy bonyolult ismétlődésrendű-e (és 
így tovább, a lehetséges változatok száma igen nagy), s az a formális, hogy 
ezt a tartalmat miféle jelenségformák fejezik ki. A szóban forgó esetben az 
a a a b , a a a b stb. képlet tartalma: egyszerű (egy a b a b , a a, b b, a b 
a b, a a, b b, a b a b képlet bonyolultságához képest), változatos (egy a a 
a a a a stb. képlet monotóniájával szemben) és kiegyensúlyozatlan (az a a b 
b, a a b b vagy más hasonló képletek szimmetriájával szemben) stb. 

Vagyis: még az ennyire elvont ritmusképletek is magukba foglalják a "vi-
lág", a valóság bizonyos tartalmi vonatkozásait, csak éppen annak érzéki 
teljességéből sajátos jellemvonásokat emelnek ki. Fent említett, korábbi 
dolgozatomban (383. o.) e jellemvonások sajátosságát abban jelöltem meg, 
hogy e képletek "más visszatükröződésekhez képest az érzéki teljességet e-
rősen absztraháló módon" kezelik. Jobban meggondolva még ez sem igaz. Ha u-
gyanis egy konkrét érzéki folyamat teljességéből csak a benne szereplő je-
lenségek színét, vagy csak az alakját, netán hangmagasságbeli vagy erősség-
beli fokozatait emeljük ki, az így nyert elvonatkoztatások semmivel sem 
konrétabbak, mint e folyamat algebraivá absztrahált ritmusképlete. 

Összegezésként megállapítható tehát, hogy az a tétel, mely szerint a vi-
lágon sehol nincsen olyan dolog, ami csak tartalom vagy csak forma lenne, a 
ritmusra is áll: a legelvontabb ritmusképleteknek is van — hasonlóan elvont 
— tartalmuk, ami ismétlődésrendjük jellegével azonos. És jóllehet az igaz, 
hogy ilyen ismétlődésrendet — "tetszőlegesen" — bármiféle folyamatok mu-
tathatnak, ez e tartalmukat nem érinti; következésképpen nem áll, hogy e 
képletek "tetszés szerinti tartalomra vonatkoztathatók", hiszen pl. egy egy-
szerű és egyenletes formájú képletet nem lehet bonyolult és szaggatott tar-
talomra "vonatkoztatni". 
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További — s egészen más — kérdés e képletek esztétikai minőségéé. Lu-
kács szerint e képletek "tartalomnélküliségük" miatt nem esztétikaiak, de 
ha eleget teszünk a tartalomra való vonatkoztatás "parancsoló szükségszerű-
ségének", esztétikaivá válnak. Az ilyen önmagukban vett képletek szerintem 
sem rendelkeznek esztétikai minőséggel, de másért: azért, mert érzéki for-
májuk nincsen, s mert tartalmuk nem emberi lényegű. 

Az esztétikum ugyanis az emberi lényeg — az emberi szabadság és korlá-
tozottság — érzéki jele, érzéki formában megjelenő emberi lényeg; azok a 
dolgok, amelyek érzékszerveink számára hozzáférhetetlenek, vagy szabadsá-
gunk-korlátozottságunk mértékével mérve közömbösek, esztétikai minőségekkel 
sem rendelkeznek. Márpedig az olyan ritmusképletek, mint az iménti a a a b 
stb. — eltekintve most grafikai jeleik látványától — , érzéki formával nem 
rendelkeznek mindaddig, amíg nem konkretizáljuk, mi a és mi b. Ugyanez a 
feltétele annak is, hogy szabadságunk—korlátozottságunk szempontjából érté-
kelhetővé váljék a tartalmuk: az egyenletesség vagy szaggatottság, kiegyen-
súlyozottság vagy kiegyensúlyozatlanság, egyszerűség vagy bonyolultság stb. 
— attól függően, hogy mi az, ami ilyen — egyaránt korlátozhatja vagy ki-
teljesítheti szabadságunkat. 

AZ ELVONT VERSKÉPLETEK ELVONT TARTALMAI 

Merőben más a helyzet azonban akkor, ha e képletek azon a konkrétsági 
fokon jelennek meg, amely — egyebek között — a versképleteket jellemzi. Itt 
ugyanis már nem olyan egységekkel van dolgunk, amelyekről csak az tudható, 
hogy azonosak vagy különböznek-e — ahogyan az a a a b képletben csak azt 
tudjuk, hogy minden a egyforma és valamiben különbözik b-től, de már azt 
sem tudni, miben mutatkoznak egyformáknak, s miért mások, mint a b — , ha-
nem olyanokkal, amelyek nagyon pontosan meghatározottak: minden jel egy-egy 
szötagot jelöl, s feltünteti e szótag metrikailag lényeges tulajdonságait 
is, nevezetesen azt, hogy rövid-e vagy hosszú, hangsúlytalan vagy hangsú-
lyos stb. 

Más kérdés, hogy amennyivel konkrétabbak e versképletek a teljesen el-
vont algebrai képleteknél, annyival elvontabbak — másfelől — a konkrét 
versszövegeknél, ahol nemcsak az meghatározott, hogy e szótagok miféle han-
gokból állnak, s milyen — a versképletben jelöletlen — más prozódiai tu-
lajdonságaik vannak, hanem az is, hogy a szótagokból felépülő szavaknak mi-
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lyen jelentésük van, s e szójelentések milyen tartalmú stilisztikai alakza-
tokba, költői képekbe és egyéb formaszerkezetekbe illeszkednek. 

E konkretizáció során a képletek tartalma gazdagodik. Gondolatmenetem 
szempontjából nagyon fontos, hogy az olvasó megértse: nem arról van szó, 
hogy az algebrai elvontságé képletek tartalma egészen más, mint a hasonló 
formájú versképleteké, hanem arról, hogy az előbbiekben fellelhető tartalmi 
vonások mind megmaradnak az utóbbiakban, de új vonásokkal kiegészülve. 

Eddigi példánknál maradva: az a a a b képlet ismétlődését egyszerűnek, 
változatosnak és kiegyensúlyozatlannak találtuk. Ha ezt az időmértékes vers-
ben konkretizáljuk, vagy a U U U — , vagy a U képletet kapjuk. Mind-
két képlet ugyanilyen tartalmú lesz, de e jellemvonások mellé újabbak csat-
lakoznak: a rövid szótagokat pergető U U U — gyors és a hosszú szótag ré-
vén felszökő, emelkedő, a hosszú szótagokat vonszoló — U lassú és a 
rövid szótaggal mintegy lefelé hajló, ereszkedő ritmusú. Hasonló a helyzet 
az ütemhangsúlyos versképleteknél, azzal a különbséggel, hogy itt nem a szó-
tagok, hanem az ütemek hossza jön számításba: egy x x x||x x x||x x x||x 
képlet gyorsaságával szemben a x x x x x x | | x x x x x x | | x x x x x x | | x x x x x ka-
raktere lassú, s az utolsó, rövidebb ütemmel az előbbi képlet megzökken, az 
utóbbi viszont harmonikusan zárul. 

Esztétikai minőséget azonban még e konkrétabb tartalmú képletek sem kép-
viselnek. Igaz, belső érzékelésünkben szótagértékeik már bizonyos érzéki 
formát ölthetnek magukra — olyasfélét, mint: ti-ti-ti-tá, illetve tamtata-
tamtata-tamtata-tam —, de a gyorsasággal vagy lassúsággal, emelkedő vagy 
ereszkedő jelleggel, s más, hasonló vonásokkal kiegészült tartalmuk még 
mindig túl elvont ahhoz, hogy az emberi lényeg szemszögéből konkrétan érté-
kelhető legyen. 

Egyes kivételes képletfajtáknál azonban — amint korábbi tanulmányomban 
részletes elemzéssel is bemutattam (391—393. o.) — ez a tartalom más, igen 
sajátos vonással is gazdagodhat: a történelmi képzettársítás "holdudvará-
val", amikor is a képlet annak a világnak a hangulatát, életérzéseit, esz-
ményképeit idézi fel képzeletünkben, amelynek verselési gyakorlatában ke-
letkezett vagy virágzott: a hexameter vagy szapphói strófa az antikvitás 
korhangulatát, az ütemhangúlyos vers a "magyaros ízt" társítja a szöveghez. 

Kiegészítendő e tény azzal, hogy az ilyen képleteken belül egyesek még 
konkrétabb, műfaji "holdudvarral" is rendelkezhetnek, s ez nemegyszer olyan 
formában is jelentkezhet, amely már egy-egy meghatározott esztétikai minő-
séggel is összekapcsolja — képzettársítással — a metrumot. Az eposzi hexa-
meter nemcsak általában az antik kultúra világképét-életérzéseit idézi fel 
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képzeletünkben, hanem — legkiemelkedőbb példái, a homéroszi hősköltemények 
révén — konkrétan a hősepika heroikus világát, s ezért képlete körül annak 
az esztétikai minőségnek a fénye "dereng", amelyet — e minőségek rendsze-
rezésére tett kísérletemben — diadalmasságnak neveztem el. 

Hogy ez az elvont tartalom milyen döntő mértékben befolyásolhatja a szö-
veg konkrét tartalmát, mutathatja az alábbi példa. Olvassuk el az Iliász e-
gyik részletét formahű fordításban: 

Mint amidőn a legyeknek sűrű sok raja röpköd, 
melyek a pásztorakol tájékán körbe keringnek, 
hogyha tavasz hajt már, s tele édes tejjel a sajtár: 
szemben a trójaiakkal ilyen sok fürtös akháj hős 
állt a mezőn s vágyott azokat szétzúzni egészen. 
Őket, ahogy kecskék csapatát a mezőkön a pásztor 
könnyen szétválasztja, ha elkeverednek a nyájak, 
úgy rendezték el vezetőik emitt is, amott is. 

(Devecseri G. fordítása) 
Ugyanez prózában: "A mezőn, szemben a trójaiakkal, akiknek teljes szétzúzá-
sára vágytak, olyan sok fürtös akháj hős állt, amennyi légy sűrű, sok raj-
jal a pásztorakol tájékán körbe kering, ha tele a sajtár édes tejjel. Veze-
tőik úgy rendezték el őket itt is, ott is, ahogyan a kecskék csapatait 
könnyen szétválasztják a pásztorok a mezőn, ha elkeverednek a nyájak." 

Az olvasó bizonyára érzi a különbséget: a versben a pásztori világ bé-
kés hétköznapjaiból vett életképek a heroikus ritmus aláfestő zenéjével 
összekapcsolva különös feszültséggel telítődnek, a sűrű rajokban röpködő 
legyek türelmetlenül készülnek a rablásra, úgy áhítják az édes tejet, mint 
a harcosok az ellenség vérét, a "hősi hatosok" ütemeiben a kecskéknek hegyes 
szarvuk van, ha a költő erről nem is szól. Amint elnémulnak azonban e metrum 
dobjai, a feszült, heroikus hangulatú szöveg egy csapásra gunyorossá válik: 
ugyan ki hiszi, hogy a trójaiakat legyőzik ezek a fürtös hajúak, akik le-
gyek módjára nyüzsögnek, s akiket kecske módra terelgetnek vezéreik. 

Nincsen ebben semmi különös. Ha harcosokat legyekhez vagy kecskékhez 
hasonlítunk, ez a képkapcsolat így, önmagában óhatatlanul a jelentékenység 
mezében fellépő jelentéktelenség komikus kontrasztját eredményezi. Képzel-
jünk csak el egy hadsereget, amint harci jelvényként nagy, festett legyeket 
ábrázoló táblákkal, prózaian kötetlen lépésekkel bandukol. De torkunkra 
fagy a mulatság, ha ugyanez a sereg hirtelen feszes, hősies ritmusban kezd 
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menetelni, s ezzel egyidőben az utcát betölti a dühös döglegyek zizegésére 
emlékeztető harci zene: a komikus kép nyomban a halál szimbólumává változik. 

E versrészlettel valamikor régebben egy másik kísérletet is csináltam, 
amihez az adott alapot, hogy Baksay Sándor a századforduló táján rímekkel, 
ütemhangsúlyos felező tizenkettesekben fordította le az Iliászt. Az imént 
idézett sorok az б tolmácsolásában így hangzanak: 

Mint pásztor-hajlékban, tavaszi időben 
Kóvályog a légy-raj, mikor a tej bőven: 
Hosszu-haju akhiv úgy lepi a rónát, 
Ég vágyban a szíve ostromlani Tróját. 
De mint kecskepásztor esméri a nyáját, 
Bízvást a közösből szaggatja sajátját, 
Úgy a fejedelmek, indúlni a harczba, 
Különzik a népet dandárba, szakaszba. 

Értelemszerűen egészen pontos ez a fordítás is, csupán a ritmusa nem homé-
roszi. Mégis harminc bölcsészdiplomával rendelkező, irodalomértő személy 
közül, akiknek az árulkodó "akhiv" és "Trója" szavak helyett tamtam-ot 
mondva felolvastam a részletet, huszonhat úgy vélte, hogy a sorok Arany Já-
nos valamelyik kevésbé ismert művéből valók, ketten Petőfire szavaztak, egy 
kísérleti személy óvatosan azt a választ adta, hogy nevet nem tud mondani, 
de a népies romantika valamely költőjéről van szó, egy másik pedig, aki, 
néprajzkutató lévén, felfigyelt a kecskék motívumára, délszláv mű fordítá-
sának minősítette a szöveget. Valamennyien a kuriózumot megillető bámulat-
tal nyúltak a kötet után, amikor megtudták, hogy ennek a versnek Homéroszt 
kellene képviselnie. 

Az effajta történeti és műfaji "holdudvarok" tartalmai azonban igencsak 
"illékonyak". S itt ne arra gondoljunk, hogy a hexameter képlete éppúgy 
semmiféle asszociációt nem vált ki egy indiai értelmiségiből, ahogyan az 
indiai hősepika híres slókaformája ismeretlen a legtöbb magyar irodalmár-
nak — sőt, a magyar lakosság nem kis része a hexameter képletét sem ismeri 
fel. Ettől még e képletek objektíve rendelkeznek az említett tartalmakkal, 
amíg az irodalmi gyakorlat ezeket hozzájuk rendeli. Az az "illékonyság", 
amiről itt szó van, onnan adódik, hogy maga e gyakorlat is sokszor igen 
változékony lehet. 

E változások legszemléletesebb példáinak egyike — amint ezt korábbi 
tanulmányomban is említettem — a jambikus képletek történeti sorsa; te-
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kintsük át ezt néhány konkrét példával. Jogosultnak látszó feltevések sze-
rint a jambikus képletek kultikus népi csúfolók formájaként keletkeztek, s 
erre vall, hogy műköltészeti úttörője, Arkhilokhosz is szerette a jambust 
gúnydalokban használni: 

— \j — i — — \j — 
Te vén Lükam bész, mit ki nem találsz megint? 

Hol hagytad jó 
— — \j— zanságodat, 

vz — vz — I ^ — 
amellyel ed dig éltél úgy 

vz — vz — 
-ahogy? De most 

egész város 
— 

rajtad nevet. 
(Trencsényi-Waldapfel I. fordítása) 

Az idők múltával azonban a jambus más műfajokban is annyira elterjedt, hogy 
már csak egyik sorfaja, a choliambus őrizte meg a komikus jelleget, amelyet 
"sántító" ritmusa is aláhúzott: 

— \Z — Nem mondta Plú tosz énnekem, 
— VZ — \z — — \J 

hiszen vaksi, 
ij — \j — 

nem mondta még lakomba jő 
vz — и — 
adok neked 

u — — vz 
ve: "Hippónax, 

vz — — — 
harminc ezüst -minát, és még 

— — \j — 

sok mást, mi kell." 
— —\j — Elméje sincs \J — — W 

egész rendben. 
(Hippónax: Sorok Plútoszra. 

Horváth I. K. fordítása) 

Anakreóni sorfajai viszont a szatirikus hangtól igencsak elütő szerelmi és 
bormámor dalformájaként rögződtek: 

V — 
A má 
\J — 
a hol 

val gon 
и — 
napot 

с — 
dolok с csak; 

\J — Kz 
ki tud ja? 

и — 

Nohát, míg ep 
vz — a tes и ted, 
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^gyái , 

s Bakkhosz 

— w — dobáld а кос kát, 

nak bor 
о 
ral ál 

hogy vis 

mely til 

szatart V son oly 

dozz, 

kórt, 
о — 

taná iva 
u sod. 

(Devecseri G. fordítása) 

Ezek a képletek a klasszicizáló költészeti törekvések révén az újkorban is 
megtartották elvont jelentéstartalmukat, egy másik hagyomány viszont a rím-
telenül váltakozó öt, illetve öt és fél jambikus lábból álló blank verse-t 
(eredetileg hangsúlyváltó, nálunk időmértékes változatban) jó néhány évszá-
zadra a drámai formával kapcsolta össze: 

\J 
Temet 

и — 

ni jöt tem Cae sart, nem \j — 

dicsér 
KJ ni, 

\J KJ — — — — \j — 

A rossz, mit em ber tesz, túlé li őt 
KJ \j \j \j 
A jó gyakor ta sír ba száll 

U \J 
vele. 

(Shakespeare: Julius Caesar. Vörösmarty M. fordítása) 

A XIX. században meginduló jambusáradat aztán annyira devalválta ezt a 
versformát, hogy végül minden ilyen felidéző jellegzetessége megszűnt. 

Ugyanaz a képlet tehát más és más jelentést hordozhat. Ha Kazinczy és 
Csokonai korában született versről van szó, az "anakreonteus versezet" 
használata akkor is meghatározott képzettársítási körbe akar bekapcsolni, 
ha ezt a költemény szövege nem mondja ki egyértelműen. Egy mai költő eseté-
ben e "verstani célzás" már egyáltalán nem valószínű, s ha netán szándéká-
ban állt volna az alkotónak, közönsége akkor sem fogja fel: az irodalmi 
köztudatban megszűnt az a konszenzus, amely ezt a jelentést egykor biztosí-
totta. 
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A VERSSZÖVEGEK KONKRÉT TARTALMA 

Lássuk azonban immáron, mi történik akkor, amikor ezeket a képleteket a 
költő "beleírja" a versszövegbe. Voltaképpen nem egyéb, mint a konkretizá-
lás egyik újabb fokozata, ami — hasonlóan a korábbi konkretizáláshoz — is-
mét csak azt jelenti, hogy a képlet megtartja korábbi tartalmi vonásait, de 
ezek újabb vonásokkal egészülnek ki. Mint láttuk, az egyszerű, változatos 
és kiegyensúlyozatlan a a a b algebrai képlet a gyorsaság és a sorvégi zök-
kenés vonásával gazdagodott a x x x||x x x||x x x||x versképletben, s lévén 
ez ütemhangsúlyos forma, mindezt némi "magyaros íz" hangulata is körülveszi. 
A verstanban járatos olvasó tudja, hogy ez a "Faludi tízese" néven ismert 
sor képlete, konkretizálását tehát a Forgandó szerencsében fogjuk szemügyre 
venni: 

Fortuna У szekerén К okosan II ülj, з||з||з||1 a 
Ugy forgasd ||tengelyét, Л hogy ki ne||dülj зЦз||з||1 a 

Ha szépen IIvezetett, 3113 b 
Ha miben [[kedvezett, 3 J{3 b 

Meg ne örülj: 4 a 
Fortuna [(szekerén ||okosan ||ülj. з||з||з||1 a 

Jó kedve s kereke egyaránt jár. 
Forgandó, változó: ma kinccsel vár, 

Holnap lenyomorít, 
És megint boldogít; 

Elhiggyed bár: 
Jó kedve s kereke egyaránt jár. 

Érdemre nem tekint, szemtelen, vak, 
Kire ma vont aranyt, holnap szűrt rak. 

Tudják, kik táborát 
Lakták és udvarát, 

Sok nagy urak: 
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak. 

Hol édes jó anyád, hol mostohád; 
Dolgáról senkinek számot nem ád: 

Megbecsül, megaláz, 
Magasztal, legyaláz, 
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Bűt hoz reád: 
Hol édes jó anyád, hol mostohád! 

A versszöveg mondatainak jelentése pontosítja, mi az, aminek a mozgása 
egyszerű-gyors és változatos-kiegyensúlyozatlan módon meg-megzökkenő: For-
tuna szekeréé. Meg is fordíthatjuk azonban ezt a logikát. A versszöveg mon-
datai e képlet tartalma nélkül szintén elvontabbak: csak azt közlik, hogy 
Fortuna szekerén okosan kell ülni, nehogy "kidűljünk", de azt nem, miért 
kell oly óvatosnak lennünk. Az okot a ritmus jelzése konkretizálja: azért, 
mert e szekér sebesen és kiegyensúlyozatlanul vágtat egy zökkenőkkel teli 
úton. 

Hasonlóan fontos szerepe van azután annak a bizonyos "magyaros íz"-nek 
is. Fortuna, a vakszerencse római istennője (akit a maga korában nem szeké-
ren, hanem gyalogosan ábrázoltak, jobbjában evezővel, baljában bőségszaru-
val) a klasszicista mitológiai kelléktár kortalanul elvont sablonja. Ha Fa-
ludi egy ehhez illő, klasszikus időmértékes képletet érvényesít versében, 
ennek mondanivalója nem lesz több annál az általános emberi közhelynél, 
hogy a szerencse forgandó. A "magyaros" versforma azonban ellentétben áll a 
klasszicista sablonnal, s felerősíti ezt a motívumot egy másik "magyaros" 
vonás is: Fortuna úgy bukfencezteti ki a kegyvesztettet szekeréből, hogy 
egyúttal "szűrt rak" rá. Az idegen istennő — ne feledjük, Mária Terézia 
uralkodásának korában vagyunk! — tehát hangsúlyozottan magyar sorsokkal 
játszadozik úgy, hogy "érdemre nem tekint, szemtelen, vak", s "dolgáról 
senkinek számot nem ád". (Faludi csak tudta, hiszen apja labanc volt, б ma-
ga a vezető hazai jezsuiták közé tartozott, s egy ideig állami cenzorként is 
működött, de a rend feloszlatása után egy szegényház felügyelőjeként — 
"szerényen, bár szükséget nem szenvedve" — fejezte be életét.) 

A képlet elvont tartalma tehát rendkívül fontos esztétikai funkciót 
tölt be: hozzájárul ahhoz, hogy a költemény a konkrét történelmi helyzetet 
visszatükröző értelmet nyerjen. 

Ilyenformán pedig döntő szerepet játszik abban is, hogy az ábrázolásban 
miféle esztétikai minőség válik uralkodóvá. A szekérzötykölődésként konkre-
tizálódó ritmus önmagában véve — mint nem különösebben veszélyes, de az em-
bert korlátozó erő — alantas, az általa zötykölt "sok nagy urak" pedig, a-
kik Fortuna "táborát és udvarát" magasba törő ambíciókkal keresik fel, ko-
mikusak, hiszen marionettfigurák Fortuna kezében, s így a komikumnak azt a 
válfaját képviselik, ahol — Bergsont idézve — "a látszólagos szabadság 
zsinóron rángatott játékszert takar". 
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Ez a tény is bizonyítja azt a korábbi tanulmányomban (384—385. o.) 
hangsúlyozott tételt, hogy — szemben a ritmuselmélet és verstan egyes szer-
zőinek felfogásával — a ritmusok, s közülük a versritmusok is, nemcsak szé-
pek tudnak lenni, hanem az esztétikai minőségek teljes skáláját hordozhatják. 

Érdemes felfigyelnünk az előbbi verselemzés kapcsán arra is, hogy a rit-
musképletek elvont tartalmai más-más konkrétsági fokon válnak esztétikai 
minőségűvé. A történeti-műfaji képzettársítás "holdudvarával" rendelkező 
metrumok elvont tartalma (mint a hexameter antik heroikussága vagy az ütem-
hangsúlyos vers "magyaros íze") már képletformában is esztétikai minőséget 
hordozhat, mielőtt bármilyen szövegbe beépülne. A lejtéskarakter elvont 
tartalma (mint iménti példánkban az, hogy a ritmus egyszerű-gyors, változa-
tos-kiegyensúlyozatlan stb.) viszont csak "egy lépcsőfokkal lejjebb" válik 
esztétikai értékűvé (s ez a magyarázata annak a rejtélyes jelenségnek is, 
hogy ugyanaz a képlet más-más szövegben akár kifejezetten ellentétes tar-
talmakat képviselhet), akkor, amikor egy konkrét versszövegben jelenik meg. 

Ez az eltérés nem véletlen. Mielőtt azonban a mögötte meghúzódó tör-
vényszerűséget felkutatnánk, vegyünk közelebbről szemügyre egy harmadik — 
korábbi tanulmányomban (389—390. o.) részletesen tárgyalt — példát is, 
Arany János A fülemüle című versét. 

Amint ott bemutattam, a felező nyolcasokban írt szöveg azért vált át 
dallamosabb hetesekre, majd trillákat imitáló három szótagos sorokra, mert 
a költő nem elégszik meg azzal, hogy a szövegben közölje velünk a tényt, 
miszerint a fülemüle énekel, hanem a szöveg lejtésével is jelezni kívánja 
ezt. E jelzésmód — Ch. S. Peirce nevezetes jeltipológiáját alapul véve — 
az ikonikus jelekre jellemző, melyek a tényleges hasonlóság alapján működ-
nek: a dallamosabb hetesek hasonlítanak a madárdalra, a hármasok "triolái" 
a trillákra. 

Itteni példánkban, a Forgandó szerencse esetében is ilyen hasonlóságról 
van szó. A szöveg nem említi, hogy Fortuna szekerén azért kell "okosan ül-
ni", mert zökkenőkkel teli úton sebesen és kiegyensúlyozatlanul vágtat, de 
a versritmus hasonlít egy ilyen úton vágtató szekér zörgésének hangjára 
(ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-tamm), tehát a tényleges hasonlóság alapján 
működő ikonikus jel. 

E versritmus azonban nemcsak a szekér vágtatásának mikéntjét "közli" 
velünk, hanem — mint láttuk — hasonlóan fontos feladatot tölt be azzal, 
hogy "magyaros íze" révén történetileg konkretizálja a szöveg mondanivaló-
ját. (S bár A fülemüle esetében ennek említése nem volt szükséges, az ütem-
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hangsúlyos forma asszociációs "holdudvara" itt is lényeges tartalmi szere-
pet játszik.) 

Az ütemhangsúlyos versrendszer és a "magyaros íz" képzete között termé-
szetesen semmiféle hasonlóságról nem lehet szó. Hogy e versforma mégis i-
lyen képzeteket kelt bennünk, ennek alapja pusztán az, hogy a hazai köztu-
dat a mi külön "nemzeti versidomunkként" tartja számon, jóllehet valójában 
korántsem sajátosan magyar, hanem számos más nemzet — nálunk azonban ke-
véssé ismert — költészetében megtalálható. Ebben az esetben tehát a jelö-
lőt és a jelöltet csupán a társadalmi konvenció köti össze, vagyis ilyenkor 
a versritmus Peirce harmadik jeltípusa, a szimbolikus jel módján — is, hi-
szen lejtéskarakterének ikonikus felidéző képessége sem vész el — működik. 

A korábban feltett kérdésre tehát az a válasz, hogy a történeti-műfaji 
"holdudvarral" rendelkező metrumok azért lehetnek már képletformájukban is 
esztétikai minőségűek, mert szimbolikus jelként működve, a társadalmi köz-
megegyezés által eleve hozzájuk kapcsolt képzet olyan érzéki jellegű asszo-
ciációkkal színezett, amelyek eléggé konkrétak ahhoz, hogy szabadságunk-
korlátozottságunk szempontjából értékelhető legyen. Ezzel szemben a vers-
képletek lejtésformájának tartalma ehhez túlságosan elvont, s a megfelelő 
konkrétságot csak akkor éri el, amikor a szöveg szójelentéseivel egyesülve 
ikonikus jellé is változik egyben. 

E lejtésformákkal kapcsolatban még egy kitérőt kell tennünk, mielőtt e 
gondolatsort lezárnánk. Amikor a költő egy versképletet "beleír" a szöveg-
be, az esetek jó részében nemcsak a képlet elvont tartalma konkretizálódik 
a vázolt módon, hanem a képlet elvont formája is konkrét formát ölt a rit-
mikai megvalósításban. 

Hangsúlyozandónak tartom itt, hogy metrum és ritmikai megvalósítás, az-
az elvont versképlet és konkrét szövegritmus között nincsen minden esetben 
eltérés. Léteznek szép számban úgynevezett egyalakú metrumok, amelyek nem 
teszik lehetővé, hogy a képlet egyik vagy másik helyén többféle ritmikai 
megvalósítás között válogathassunk. Annak, aki pl. choriambusokban írja a 
költeményét, számolnia kell azzal, hogy (a sorvégi közömbös szótaghely ki-
vételével) minden- egyes szótag időértéke felcserélhetetlen, s vagy pontosan 
követi a —v/cz— képletet, vagy nem lesz Choriambus, amit írt (illetve — 
hiszen ez is lehetséges — az esetleges eltérések nem lehetnek eleve iga-
zolt metrikai megfeleltetések, hanem csak külön magyarázatra szoruló rit-
mustörések) . 

A képletek jó része azonban többalakú, azaz megengedi, hogy az ütemek-
lábak bizonyos hányadában a ritmusegységek alapformáját metrumvariánsok, 
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helyettesítő lábak pótolják. Ez a lehetőség az ikonikus felidéző képesség 
újabb forrása. Az alapformák és a helyettesítő lábak ugyanis általában el-
térő karakterűek, ahogyan pl. a daktilus ( — \J \J) gyorsaságával, mozgalmas-
ságával szemben helyettesítő lába, a spondeus ( ) lassú, kiegyensúlyozott. 
"Normális" esetekben — azaz olyan esetekben, amikor az alapforma és a he-
lyettesítő lábak aránya nem tartalomkifejező funkciójú — , a daktilusok és 
spondeusok esetlegesen, kb. fele-fele arányban keverednek a ritmikai megva-
lósításban. Ha viszont e megszokott — s így ilyen szempontból közömbös — 
aránytól feltűnő mértékben eltér a vers ritmusa, akkor a metrum eleve adott 
elvont tartalma újabb tartalmi vonással gazdagodhat. A daktilus példájánál 
maradva: egy hexameterben írt költemény, mint említettem, a történelmi kép-
zettársítás révén az antik görög kultúrára, s ezen túl a heroikus világkép-
re emlékeztet bennünket, lejtéskaraktere pedig "normális", spondeusokkal 
kevert esetben is mozgalmasabb-dinamikusabb, mint a jambusé, trocheusé stb. 
A tiszta daktilusokból álló úgynevezett holodaktilikus hexameter azonban 
azáltal, hogy a képlet ritmikai megvalósításának egyik szélső esetét állít-
ja elénk, különlegesen izgatott, zaklatott, lelkesült, száguldó hatású, s a 
másik véglet, a csupa spondeust formázó holospondaikus hexameter minden más 
ritmusnál lassúbb, vontatottabb, kiegyensúlyozottabb stb. 

A magyar ütemhangsúlyos formáknál nincsenek ugyan helyettesítő lábak, 
de a ritmikai megvalósítás a szabályos és licenciés ütemek különleges ará-
nyával szintén felidéző hatású tud lenni. 

Hasonló tartalmakat fejezhetnek ki végezetül bizonyos ritmustörések is, 
azaz a ritmikai megvalósítás olyan fordulatai, amelyek — verstani (de nem 
esztétikai!) szempontból — szabálysértőek, elütnek az adott metrumtól. Ez-
zel kapcsolatban mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a ritmustö-
rések korántsem szorulnak minden esetben effajta magyarázatokra. Akadnak u-
gyan olyan képletek, amelyek precíz követése minden korban mintegy kötelező 
— ha már az ember pl. szapphói strófákat ír, akkor tartsa magát a metrum-
hoz —, de a versformák kezelésének hagyománya általában nem ilyen rigoró-
zus. Ha más tartalmi-formai szempontok szükségessé teszik, néhány metrum-
sértés nem csökkenti a költemény értékét. 

A szóban forgó ritmustörések azonban éppenséggel növelik: a költő szán-
dékosan zökkenti meg a szabályos lejtést, hogy ezzel valamiféle felidéző ha-
tást érjen el. Petőfi Sándor Furcsa történet című költeménye 5 Ц5 és 4 ||é 
osztatú sorokból építkezik mindvégig, kivéve az utolsó strófa 3. sorát: 
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Mikoriban azt II mondotta, hogy a..." 
S felsikolt f e l e s é g e ||magzatja, 
S a jó öreg II — mit tegyen? ringatja 

"Öcsémuramnak ||igaza vala, к 
и 

A ritmuszökkentés a vers meghökkentő csattanóját emeli ki, teszi még nyoma-
tékosabbá . 

Hogy a ritmus által kifejezésre juttatott konkrét tartalom milyen nagy 
mértékben függ attól, hogy miféle jelentésű szöveghez kapcsolódik, ezt leg-
szemléletesebben azok az esetek mutatják, amikor ugyanazon a versen belül, 
ugyanolyan jellegű metrumsértő ritmusfordulatok közül az egyik a maga szö-
vegösszefüggésében felidéző erővel rendelkezik, a másik viszont — más szö-
vegösszefüggésben — ilyen szempontból közömbös. Korábbi tanulmányomban is 
idéztem Arany János V. László című balladáját, de most vegyük az itt jel-
zett összefüggésben szemügyre. A költemény 7. versszaka így fest: 

— и \J — и — 

Mélyen I a vár alatt 

Vonúl I egy kis | csapat: 

Olyan retteg ve lép, 

Az utolsó sorban a pirrichius megdöccenti némiképp a ritmust, de ennek sem-
miféle különösebb jelentősége nincsen. Ha egyszer a történelmi téma megkí-
vánta a Kanizsa név említését, az a maga tribrachiszt formázó lejtésével 
jambikus sorba szabálysértés nélkül be nem illeszthető, s a klasszikus sza-
bályokhoz (amelyek pirrichiust nem engedtek meg) a magyar jambus amúgy se 
tartotta magát soha. Figyeljük meg azonban a költemény első versszakát: 

M 
ÚU, u - |UÜ 
Kani zsa, Roz gonyi. 

Sűrű-1 setét I az éj, 
V — ! u _ I и — 
Dühöng a dé li szél, 
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— V 
Jó Bu 

V — 
davár 

о— 

magas 

Tornyán 
и 
Csikó 

u — 
az érc 
u — 
rog é 

\j — 

kakas 
u — 
lesen. 

Itt ugyanaz a pirrichius a ritmus csikordulásával felidéző jellegű, általa 
is halljuk az érckakas hangját. S hogy — tudatosan vagy ösztönösen, egyre 
megy — a költő maga is ezért fogalmazta meg így ezt a sort, valószínűsít-
heti, hogy szabályos jambussá is formálhatta volna, ha "Csikordul élesen"-t 
ír. 

E jelenség magyarázatához persze hozzátartozik, hogy a ritmuszökkentés 
felidéző hatásának feltétele az is, hogy a vers egésze viszonylag szabályos 
lejtésű legyen. Ha egy végletesen fellazult jambusversben — mondjuk, Szabó 
Lőrincnél — bukkanna fel a "csikorog" pirrichiusa, aligha érzékelnénk ben-
ne bármiféle figyelemre méltó ritmusfordulatot. 

Korábbi tanulmányomban (389. o.) is jeleztem, hogy szerintem igen két-
séges, vajon az epikus és drámai nagyformák verselésében a többalakú metru-
mok ritmikai megvalósításának effajta változatai, valamint a ritmusváltások 
és ritmustörések rendelkeznek-e hasonló felidéző erővel. A nagy ind eposz, 
a Mahábbárata ugyanazzal a — komótosan imbolyogva baktató elefántok léptei-
nek dobogására emlékeztető — ritmussal adja elő azt az apokaliptikus láto-
másba torkolló, végletes indulatokkal terhes jelenetet, amikor egy világta-
lan, hajlott korú királynak elmondják, hogyan gyilkolta meg legkedvesebb 
fiát az unokatestvére, s azt az idilli képet, amikor valaki bódító illatú, 
sziromfürtös fák és lótuszkelyhekkel fedett erdei tavak közt kószál; a kö-
zömbös szótaghelyekkel bőven ellátott forma igen alkalmas lenne arra, hogy 
a tartalomhoz simulva nyugodt, egyenletes érzelmek esetében a hosszú, izga-
tottság-szaggatottság esetében a rövid szótagok halmozásával felidéző jel-
legű legyen, de a műben ilyen szándék nem észlelhető. Sőt, amikor az eposz 
verselésében időnként egy másik képlet, a tristubh szólal meg, ez a forma-
váltás sem kapcsolódik tematikai vagy hangulati váltásokhoz. 

Ez az érzéketlenség pedig korántsem csak az érzéketlenül mosolygó kele-
ti emberre jellemző. A homéroszi eposzokban feldübörgő hexametersorok u-
gyanilyen rezzenetlen egyhangúsággal dobolnak, akár azt ecseteli a szöveg, 
hogyan dől a nyíllal átlőtt torkú Antinoosz orrán a vér bő sugara, akár azt, 
milyen szőlőfürtökkel, violákkal ékes idilli táj-övezi Kalüpszó barlangját. 
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Vannak persze ezekben az eposzokban olyan sorok is — számos elemző mutat 
fel boldogan ilyenek.et —, ahol a szöveg és a ritmus karaktere szembetűnően 
egyezik, mondjuk úgy, hogy zaklatott jelenet "zaklatott", tudniillik holo-
daktilikus hexametersorban áll elénk. Ámde ugyanilyen sorok kimutathatók 
abszolút nem zaklatott hangulatú szövegrészekben is, sokkal valószínűbb te-
hát, hogy a szöveg és ritmus eposzbeli megfelelései egyszerűen véletlen 
egybeesések. S ha netán az alkotóknak lett volna hajlamuk arra, hogy tuda-
tosan kezeljék másként az epikus formákat más-más hangulatú, témájú részle-
tekben, akkor is hiányoznék a társadalmi gyakorlatban az ilyen szándékok 
észleléséhez szükséges befogadói magatartás: több száz vagy több ezer sor-
nyi terjedelem esetén ki ügyel arra, hogy milyen az alaplábak és helyette-
sítő lábak aránya itt meg amott? 

E gondolatsor végkövetkeztetése pedig az lehet, hogy a konkrét versszö-
veg tartalom—forma-egysége nem úgy jön létre, hogy valamely versformát egy 
adott szöveg tartalmára ráhúzunk ("vonatkoztatunk"), hanem úgy, hogy a kü-
lönböző, a versszöveg konkrét tartalmához képest önmagukban véve mind sok-
kalta elvontabb tartalmakat hordozó szerkezeti elemek (szavak és mondatok 
jelentése, stílusalakzatok, költői képek, versritmus stb.) tartalmainak di-
alektikus egysége adja a szöveg konkrét tartalmát. Igaz, hogy e szerkezeti 
elemek tartalmai önmagukban véve nem egyformán elvontak. A szöveg szavainak, 
mondatainak jelentése jóval konkrétabb, mint a ritmusé — de a ritmus és a 
többi hasonló szerkezeti elem elvont tartalmai nélkül ez a tartalom is jó-
val absztraktabb, szegényesebb lenne. Szó sincsen tehát arról, hogy a met-
rikus versforma a szövegbe valamiképpen "kívülről bevitt" formaelem lenne; 
ugyanilyen joggal lehetne állítani azt is, hogy a versszöveg mondatainak 
jelentése "kívülről bevitt" valami a konkrét szöveg teljes tartalmához ké-
pest. 

SZÖVEG ÉS RITMUS DIALEKTIKÁJA 

A szerkezeti elemek fent vázolt egysége esetében a "dialektikus" jelző 
nem afféle marxista epitheton ornans; ez az eset valóban azok közé tarto-
zik, ahol az egységet alkotó elemek között lényeges ellentétek is mutatkoz-
hatnak. Nem mindig, hiszen — az iménti példákra visszatekintve — amikor a 
szöveg arról beszél, hogy a fülemüle dalol, a versritmus pedig olyan kép-
letre vált át, amely dallamosabb, majd a trillákra (is) hasonlít, akkor e 
kétféle tartalom harmonikusan megfelel egymásnak. 
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Ha nem is azonos, de rokon ezzel az az eset, ahol Fortuna szekerének 
zötykölődését érzékelteti a ritmus. Jóllehet itt a szöveg nem mondja ki a 
vers által érzékeltetett tartalmat, de mond olyat — "okosan ülj"; "ki ne 
dűlj" — , ami e tartalmi kiegészítés révén válik konkrét képzetté, a kije-
lentések tartalma és a lejtésforma elvont tartalma tehát itt is egybeillik. 

Egészen más a helyzet azon a síkon, ahol ugyanennek a lejtésformának a 
"magyaros íze" kapcsolódik Fortuna képzetéhez. Mint említettem, a képlet ál-
tal hordozott "magyaros" jelleg nem illik a római istennő klasszicista 
sablonjához, ellentétben áll vele, olyasformán, mintha egy szűrre stilizált 
virágminta helyett korinthoszi oszlopfőket hímeznének. Van azonban a szö-
vegnek olyan helye is — Fortuna a kegyvesztettekre "szűrt rak" — , amelyhez 
kapcsolódni tud ez a "magyaros" jelleg, s a költemény egészét tekintve, mint 
láttuk, az ellentét — tartalmi ellenpontozásként, kontrasztként — nagyon 
is fontos jelentésmódosító feladatot tölt be. 

Az ilyen metrikai ellentpontozás legszemléletesebb — s korábbi munkám-
ban (391. o.) elemzett — példája Radnóti Miklós Hetedik eclogájáé, ahol a 
koncentrációs tábor döbbenetes képeit felidéző szöveg az antik idillikus 
hexameter ritmusával szólal meg. Itt semmiféle érintkezési pont nincs a szö-
veg és a metrum tartalma között — Radnóti szavakkal sehol nem utal az ókori 
világra — , de a sorok klasszikus lejtése önmagában is világosan "közli", 
hogy ez az embertelenség az európai kultúra évezredes hagyományaival áll 
kiáltó ellentétben. 

Más szövegösszefüggésben viszont elillan ez a felidéző erő. Vörösmarty 
eposza, a Zalán futása hiába lükteti ugyanezt a ritmust, azok a vadromanti-
kus képek, amelyekkel a költő a "Párducos Árpád és hadrontó népe" tetteit 
bemutatja, semmiféle összefüggésbe nem hozhatók a klasszikus-klasszicista 
szellemiség világképével, életérzéseivel, eszményeivel. Nem válik azonban e 
metrum itt sem pusztán "csengő keretté" — ahogyan korábban véltem — , hi-
szen ha a lápi éjben röhögő-visítozó kísértettel viaskodó kacagányos vité-
zek mögé nem is asszociáltatja velünk Hellász rózsás ujjú hajnalainak kép-
zetét a hexameter, heroikus hangulatát azért őrzi. 

Más azonban az antik, s más a romantikus heroizmus képzetvilága; a gö-
rögös-klasszicista mérték sajátos hangulati értéke itt elhalványodik a töb-
bi szerkezeti elem mellett. S még jó is, hogy így el tud halványodni. A 
szöveg és a ritmus ilyen típusú ellentétei ugyanis könnyen komikus kont-
raszttá válhatnak, ami kiváló egy komikus eposzban — mondjuk, Az elveszett 
Alkotmányban —, de naiv önparódiaként is hathat, amint ezt A költői nyelv 
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hangtanából (Bp. 1959, 258—259. о.) с. művében Fónagy Iván mutatja be szem-
léletes példákkal. Az egyik közülük Petőfi Bánk bánja: 

Néhányan az efféléket 
Megsokallták végre, 
Szövetkeztek rettenetes 
Összeesküvésre, 
Azt mondották: "Söpörjük ki 
A királyi házat, 
Annyi benne a szemét, hogy 
Igazán gyalázat!"... 

Bánk bánnak a feleségét 
A királyné öccse 
Erőszakos lator móddal 
Megszeplősítette 

"Föl barátim!" ordít a férj 
Kínja nagy voltában, 
"Lelkemen a bosszúállás, 
Kardomon halál van..." 

Bánk bán kardja a királynét 
Át meg átaljárta, 
S magyarság a németséget 
Hányta mind kardjára... 

"Meghökkenti az embert a vers táncos ritmusa" — kommentálja a jelenséget 
Fónagy. "Karinthy Emberke tragédiájának párizsi jelenete jut eszünkbe: 

"Megisszuk a tejecskét, 
Lecsapjuk a fejecskét." 

Az a fent említett "pusztán csengő keret" feladatkör sem alábbvaló to-
vábbá olyan esetekben, amikor a költemény nem a visszatükröző művészet ka-
tartikus élményeit, hanem — az ezzel egyenrangú — szépművészeti irodalom 
értékét nyújtja, a homogén szépséget. A zeneien dekoratív versritmus ilyen 
esetekben igen gyakran egyáltalán nem "keretszerűen" külső formai, hanem 
éppenséggel a belső forma legfontosabb, a mű tartalmát legintenzívebben 
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közvetítő eleme. S itt korántsem csak Weöres Sándor ritmikai bravúrjaira 
hivatkozhatunk, hanem a példák végtelen sorára. 

Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem című remeke, ha más formaszer-
kezeteit vizsgáljuk, igencsak furán fest. Képei egyetlen kivétellel — "Sze-
meid szép ragyogása eleven hajnali tűz" — meglehetősen közhelyszerűek, a 
szerelem emésztő tüzétől a harmatos ajkakon át az ambrózia csókokig sehol 
semmi lelemény; a seb írjaként szolgáló "gyönyörű kis tulipánt" ráadásul 
képzavar is. Ezek a — mondhatni: üresen — túl könnyű mintázatok azonban 
lebegni kezdenek az ionicus a minore tündéri dallamára: a versforma teszi 
ezt a tizenkét sort a leggyönyörűbb magyar költemények egyikévé: 

V о — — 
A hatalmas 

u и  
szerelemnek 

kJ \J — — 
Megemésztő 

u 
Te lehetsz ír 

VZ KJ 
tüze bánt. 
u с  
ja sebemnek 

u u — — 
Gyönyörű kis 

и u — 
tulipánt ! 

Külső formai elemmé válhat viszont a vers, ha metrumának elvont tartal-
ma olyan szöveggel találkozik, melynek tartalmához kontrasztként sem tud 
kapcsolódni. Szemléletes példája ennek Vörösmarty Honszeretet című költemé-
nye. A metrikai őskép itt a Chevy Chase strófa: 4 soros, x a x a rímképle-
tű, 4-3-4-3 (eredetileg hangsúlyváltó) jambusból álló sort tartalmazó szer-
kezet, az angol-skót népballadák egyik nevezetes formája. Ezek hatására, 
miként a német költészetben is, a magyarban is elsősorban balladák tették 
közismertté: Garaytól a Kont, Arany Jánostól A walesi bárdok. A balladák 
mellett azonban már külföldön is mind gyakrabban bukkan fel lírai költemé-
nyekben (s hogy a kézikönyveinkben hagyományosan emlegetett példákat egy ér-
dekességgel szaporítsam: a Gyertyafénykeringó címen ismert örökzöld sláger 
szövege is ezt a mintát követi). 

Vörösmarty legkedvesebb képleteinek egyike a Chevy Chase strófa; erede-
ti alakja mellett átalakított, bővített formákban is használta. írt balla-
dát (a Kemény Simon első, A kém című versét) s balladisztikus epikolírai 
költeményt (A túlvilági kép) ilyen metrumban, fiatalkorában pedig tragikus 
színezetű szerelmes versek hangulatát erősítette fel a balladai árnyakat i-
déző lejtéssel (Éjjel; Ártatlan lány éneke; Az imádkozóhoz). S az a torok-
szorító hatás, amely valamennyiünkön úrrá lesz, ha a Szózat felhangzik: 
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Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar 

— nem kis részben adódik abból is, hogy az "Itt élned s halnod kell" paran-
csa azzal a ritmussal szólal meg, amely a bakót szemben állva fogadó "óriá-
si cser", Kont arcát, a lángsírba dalolva menő ötszáz walesi bárd alakját 
— s távolabbról a halálba hajózó Sir Patrick Spens konokságát — idézi fel 
lelki szemeink előtt. Eltűnnek azonban ezek a képzetek a Honszeretet olvas-
tán, hiszen bármilyen nemes gondolat az, hogy 

S nem csak dicsőké a haza; 
A munkás pór, szegény, 
Bár észrevétlen dolgozik 
A hon derűletén 

— az effajta tartalmakhoz nem társíthatja képzeletünk a balladák különleges 
atmoszféráját. 

A történeti "holdudvarát" vesztett forma tehát ebben az esetben a lej-
téskaraktere révén hordozhat csupán tartalmat, s annyi kétségtelen is, hogy 
e különböző hosszúságú jambikus sorok váltakozása dallamos, hajlékony, szép 
hangzású. Ezúttal azonban — nem szépművészeti jellegű költeményről lévén 
szó — ez a szépség nem a belső, hanem a külső forma eleme. 

Az esztétikai szemlélet súlyos torzulása viszont, ha a belső és külső 
forma közötti különbségeket úgy fogjuk fel, hogy az utóbbi voltaképpen nem 
igazán fontos, netán mellőzhető mozzanata a műalkotásnak. 

Az a tény, hogy az egyik formaelem intenzívebben közvetíti a tartalmat, 
mint a másik, indokolja vagy szükségessé is teszi a belső és külső forma 
megkülönböztetését, s e megkülönböztetés egyfajta rangsorolás is. Nem abban 
az értelemben rangsorolás viszont, hogy a külső forma elemeinek elhagyása 
"lényegében" változatlanul hagyja a művet, minthogy e lényeget a belső for-
ma fejezi ki. 

Az ilyen szövegösszefüggésekben sem pusztán annyi a feladata ugyanis a 
versformának, hogy a maga zenei szépségével némiképp emelkedettebbé (dísze-
sebbé, ünnepélyesebbé) tegye a mű hangulati tartalmát. Ennél fontosabb funk-
ciója itt is, hogy — Fónagy Iván említett művét (37. o.) idézve — észlelé-
se "már eleve arra int, hogy rezervátumba léptünk, mesevilágban, betűvilág-
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ban járunk, a valóság »égi mását« látjuk". Ami — tudományosabb megfogalma-
zásban — azt jelenti, hogy e forma meghatározza a szöveg "mutatómezőjét". 

Ugyanannak a szövegnek ugyanis más és más a konkrét értelme attól füg-
gően, hogy miféle "mutatómező" összefüggései között, miféle "beszédhelyzet-
ben" hangzik el. Vörösmarty iménti mondata — "nem csak dicsőké a haza" — 
egészen más értelmű pl. akkor, ha a jobbágyfelszabadítás körüli országgyű-
lési vitán hangzik el, mint akkor, ha a bécsi zsoldért hazájukat eláruló 
ügynökök vezére kacsint ilyen szavakkal cimboráira. A "beszédhelyzet", "mu-
tatómező" tehát meghatározza, milyen konkrét értelmet tulajdoníthatunk egy 
szövegnek az adott konkrét körülmények között. A versritmus pedig egyfajta 
sajátos — mintegy a szövegbe "beépített" — beszédhelyzet, előre jelzi, hogy 
az adott szöveget nem a szavak köznapi értelmében, s nem is az irodalmi köz-
lésnek tulajdonítható általánosabb értelemben, hanem a költői szövegekre 
jellemző különlegesen intenzív tartalomkifejezésre jellemző jelentést ke-
resve kell felfognunk. 

Külső formai jellege tehát csak olyan értelemben igaz, hogy a mű "be-
szédhelyzeten kívüli" tartalmából viszonylag keveset-kevesebbet közvetít, 
döntően határozza meg viszont, hogy ezt a tartalmat milyen konkrét értelme-
zéssel kell megközelítenünk. Innen érthető, hogy ha egy-egy effajta "külső 
formai" funkciójú versritmust — minimális szórendi változtatásokkal — meg-
szüntetünk, a prózába átírt szöveg meghökkentő változást is mutathat: kide-
rülhet pl., hogy Goethe Wanderers Nachtliedje ilyen formában nem mond töb-
bet, mint egy thüringiai erdész hétköznapi kijelentése vagy egy kirándulás-
ról hazaküldött képeslap szövege. 

Vannak azonban olyan szövegek is, amelyek az ilyen "beszédhelyzetet" 
jelző funkciót sem engedik érvényesülni. Olvassunk bele pl. Empedoklész tan-
költeményébe, amelynek hexameterei a bőr működését írják le: 

Ekképp lélegzik ki-be minden: mindegyik élő 
testén húscsövek érnek a felszínig, tele vérrel, 
s kívül a torkolaton sok sűrű rés töri által 
végig a bőrboritást, ám úgy, hogy a vér kifolyását 
gátolván, azalatt szabad átjárást nyit a légnek. 

(Marticskó J. fordítása) 

— stb. Nos, ez a természettudományos okfejtés nemcsak a heroikus képzettár-
sításokat vagy általában az antik világ életérzéseinek felidézését teszi 
lehetetlenné, hanem azt is, hogy a daktilusok "doboló" ritmusára figyelmet 
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fordítsunk, vagy hogy úgy érezzük, itt a valóság "égi mását" látjuk. Ez a 
versforma valóban nem egyéb "csengő keretnél", némi hangzásbeli szépséggel 
ötvözi az okfejtés prózaiságát — s csökevénye egy régebbi, nem esztétikai, 
hanem igen gyakorlatias funkciónak. 

Mint ismeretes, a kultúra fejlődésének kezdeti, az írásbeliség térhódí-
tása előtti korszakaiban — nemcsak Európában, Indiában, Kínában is — jó-
formán minden fennmaradásra szánt szöveget versbe szedtek; nemcsak a költői, 
művészi alkotásokat tehát, hanem pl. tudományos munkákat, naptárakat vagy 
törvényeket is. Ennek oka az volt, hogy a szabályosan ismétlődő alakzatokat 
jobban át tudjuk tekinteni és könnyebben emlékezetünkbe tudjuk vésni, s így 
a verses szövegeket is egyszerűbb megjegyezni. Az iskolákban még a közel-
múltban is használták a rigmusokat ilyen célokra, s a "fülbemászó" reklám-
versek hatásának egyik titka is ebben keresendő. Ilyenkor tehát hiába indít 
bennünket a versforma arra, hogy a művészi szövegek kulcsaival közelítsünk 
a szöveghez, annak zárja ezekkel nem nyílik: a ritmus által jelzett "beszéd-
helyzet" tágabb értelmű, azt mutatja csupán, hogy valamiféle maradandó rög-
zítésére szánt és szélesebb körű nyilvánossághoz szóló, közérdekű szöveggel 
állunk szemben. 

Az írásbeliség és a többi, modern kommunikációs forma elterjedése óta a 
vers ilyen rögzítő-emlékezetbevéső (mnemotechnikai) funkciói megszűntek, s 
ezért a tudósok is felhagytak azzal, hogy hexameterben tárják elénk a tudo-
mányok ismereteit. 

Megmaradt viszont a versforma — más művészeti formaszerkezetek mellett 
— a művészetiparoknak nevezett szórakoztató és agitatív tevékenységformák 
irodalmi válfajaiban, ahol alárendelt, eszközértékű szerepkörben ugyan, de 
igen lényeges feladatokat tölthet be. 

A kereskedelmi reklámok köréből véve a példát: ezeknek elsőrendű fela-
data az, hogy minél szembeötlőbbek, "blickfangosabbak" legyenek, felhívják 
a figyelmet valamely cég vagy márka nevére olyan formában, hogy az kitöröl-
hetetlenül emlékezetünkbe vésődjék. Ha egy plakáton azt a hűvösen tárgyila-
gos szöveget olvassuk, hogy "Vásároljon Winter tüzelőkereskedőtől, címe ez 
meg az", pillanatok alatt elfeledjük a közleményt. Ám Pólya Tibor grafikus-
művész klasszikus plakátja, a vacogó lump figurájával és a "WINTERtől szén, 
fa és kox — TÉLEN fázni sohsem fox" versezet kettős szóviccével, humoros 
rímével mindmáig emlékezetessé teszi a cég nevét, évtizedekkel a megszűnése 
után is. 

A versformának tehát — az újabban az orosz formalista iskola divatja 
által is terjedő nézetekkel szemben — nem egy funkciója van; a vers a nyel-
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vi kommunikáció egymástól igen különböző válfajaiban igen különböző funkci-
ókat tölthet be. 

E gondolatsor összegezéseként az alábbiakat állapíthatjuk meg: 
a) A versképletek önmagukban, elvont formai alakjukban is rendelkeznek 

tartalommal, ez a tartalom azonban általában rendkívül elvont, a valóság ér-
zéki teljességét a mozgásformák (lassúság-gyorsaság, emelkedő-ereszkedő ka-
rakter, harmonikus-megzökkentő lejtés, kiegyensúlyozottság-zaklatottság 
stb.) legáltalánosabb jellegére absztraháltan tükrözi, s esztétikai minősé-
ge nincsen. 

b) Egyes kivételes képletfajtáknál azonban ez a tartalom a történelmi 
képzettársítás (szimbolikus jelként nyert) "holdudvarával" gazdagodhat: an-
nak a világnak a korhangulatát, életérzéseit, eszményképeit idézi fel, a-
melyben keletkezett vagy virágzott, 

c) s ezek körén belül bizonyos képletek (szintén szimbolikus jelként) 
még konkrétabb, műfaji "holdudvarral" is rendelkezhetnek, amely adott ese-
tekben — szintén képzettársításos úton — meghatározott esztétikai minőség-
gel is összekapcsolhatja a metrumot; 

d) ezek a "holdudvarok" azonban történelmileg változóak lehetnek, s e 
változások során meg is szűnhetnek. 

e) A többalakú metrumok ritmikai konkretizálása (megvalósítása) szintén 
tartalomfelidéző jellegű lehet, amennyiben a lehetséges változatok közül a 
szélsőségesek felé közelít, 

f) s hasonló felidéző lehetőséggel rendelkezhetnek a ritmusváltások és 
a ritmustörések is, amennyiben a mű egészének ritmikai karaktere ehhez ala-
pot ad. 

g) Mindezek az elvont tartalmak azonban olyan mértékben kerülnek elő-
térbe vagy halványulnak el a mű egészének konkrét tartalmában, amilyen mér-
tékben ezt a ritmust hordozó szöveg tartalma megengedi, s ez utóbbi tarta-
lom határozza meg azt, hogy a versritmus milyen konkrét képzeteket kelt ben-
nünk; a lejtéskarakterből adódó tartalmak továbbá csak a szöveg tartalmával 
egyesülve válnak olyan konkréttá, hogy (ikonikus jellegű) jelként funkcio-
nálhassanak és esztétikai minőséget nyerjenek, nevezetesen olyan minőséget, 
amilyen ez az együttes tartalom. 

h) A ritmikai tartalmak és szövegtartalmak kapcsolatának főbb típusai az 
alábbiak. Előtérbe állíthatja a ritmikai tartalmat az, ha olyan szöveghez 
kapcsolódik, amelynek motívumait aláhúzhatja, nyomatékosíthatja, vagy amely-
nek tartalmát kiegészítő képzeteket kelthet; ez utóbbi olyan formában is 
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megtörténhet, hogy a ritmus tartalma a szöveg tartalmával kontrasztban álló 
jelentéssel gazdagítja a költeményt. 

i) Ha viszont ilyen kapcsolatok nem állnak fenn, a ritmus tartalmát 
mintegy elhalványítja-elnyomja a szöveg — mindig jóval konkrétabb jellegű 
— tartalma; nem teszi lehetővé, hogy a metrum történeti-műfaji asszociáci-
ós "holdudvara" megfelelő képzeteket keltsen fantáziánkban, s a lejtés ka-
raktere is figyelmünk fókuszán kívülre kerül. A ritmikus rendezettség azon-
ban ilyenkor is egyfajta zenei szépséggel gazdagítja a szöveget, s jelzi, 
hogy a költői "beszédhelyzetre" jellemző értelmet kell keresnünk benne. 

j) Nem költői szövegek esetében viszont ezt az értelmet — természete-
sen — hiába keressük. A régebbi alkotásoknál ilyenkor a versforma elsősor-
ban mnemotechnikai funkciókat töltött be, s — ezen keresztül — a szöveg 
őrzendő-közérdekű jellegét emelte ki amellett, hogy azt dekoratív módon ze-
neivé tette. E funkció megszűntével is él a vers a költészeten kívül, nem 
esztétikai céloknak alárendelt feladatkörökben. 
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I R O D A L O M T Ö R T É N E T 

V Á S Á R H E L Y I M I K L Ú S 

A BELLE ÉPOQUE SAJTÓJA 

A magyar újságírás fénykora 

A század végéhez közeledve, alig évtizednyi távolságban a 2000-ik esz-
tendőtől, mind gyakrabban merül fel a kérdés: milyen évszázadot hagyunk ma-
gunk mögött, milyen is volt ez a XX. század? Már az első pillantásra nyil-
vánvaló, hogy századunk nem értelmezhető folyamatos egységként, mint a 
quattrocento vagy a cinquecento, nem illeszthető bele olyan korszakos fel-
osztásba sem, amely az európai civilizáció fejlődésének egy-egy szakaszát 
az abszolutizmus, a felvilágosodás, a nemzeti forradalmak és a polgárosodás 
korának gyűjtőneve alá sorolta. Nincs olyan általános, jellegzetes szellemi 
és művészeti trendje sem, amely — mint a reneszánsz, a barokk vagy a ro-
mantika, a neoklasszicizmus — meghatározná kulturális arculatát. Elkeresz-
telhetnénk persze a jelenkor a tudomány és a technika századának vagy a vi-
lágháborúk korszakának. Ezek a századnak tagadhatatlanul új és lényeges 
mozzanatai, mégsem olyan általános érvényűek, hogy önmagukban alkalmasak 
volnának a fogalmi tömörítésre és kiterjesztésre. A "hiba" azonban nem szá-
zadunkban keresendő, nem is fogalmi világunk korlátozottságában. A világ a 
XX. században robbanásszerűen kitágult. A valóság összehasonlíthatatlanul 
dúsabb, differenciáltabb és bonyolultabb lett. Közel két évezreden át egye-
temes történelem alatt azt jegyeztük, ami ezen a kis kontinensen történt, 
míg a hatalmas Ázsiában, Afrikában és az egész nyugati féltekén történtek 
csupán annyiban tűntek említésre méltónak, amennyire ezt európai vonatkozá-
sai indokolták. A XX. században a történelmi folyamat súlypontja fokozato-
san, de feltartóztathatatlan törvényszerűséggel tolódik át a hatalmas vi-
lágrészekre: az első kollektivista-szocialista államokra, Ázsiára, az Új 
Világra, a Harmadik Világra, a fekete és a sárga kontinensekre. Az egyete-
mes történelem valóban világtörténelemmé lesz. Ebben a "nagyvilágban" már 
nem állnak össze közös és egységes tendenciák. Mert például Afrikát, Közép-
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és Dél-Amerikát, Ázsia egy'részét nehéz lenne beilleszteni a technika és a 
tudomány rohamos fejlődésének fogalomkörébe, ugyanakkor a két világháború 
is végletesen eltérő következményekkel járt, ellentétes tendenciákat szült. 
Európa primátusa megszűnt, a kontinens hanyatlásnak indult. A polgári világ-
ban az Amerikai Egyesült Államok hegemóniára tett szert, létrejött a szoci-
alista világrendszer, megszűnt a gyarmati rendszer, és mintegy száz új, füg-
getlen állam született meg. 

A századfordulón és az 1900-as évek elején még Európa a történelem kö-
zéppontja. A XIX. századi robbanásszerű gazdasági fejlődés lendületéből még 
futja az erő, sőt Közép- és Kelet-Európában, ahol a folyamat késve indult, 
most kulminál a fellendülés. Nyomában gazdasági és kulturális gyarapodás 
jelentkezik. Utólag, a megszépítő messzeség távlatából a köztudatban ez a 
korszak mint Belle Époque rögződött, mert az évtizedes csalódások, borzal-
mak, megrázkódtatások keltette nosztalgia valóban a "régi szép idők", a "bol-
dog békeévek" világának álmodta azt a negyed századot, az első világháború 
kitöréséig tartó időszakot, amely alatt "mindössze" öt fegyveres konfrontáció 
és helyi háború háborgatta a kedélyeket, de különben Európa nagy re^zében békes-
ség uralkodott. A történelem keserű iróniája, hogy maga az 1914—18-as há-
ború is csak utólag avanzsált (vagy éppen degradálódott?) Nagy Háború-ból 
Első Világháborúvá. De a korabeli közvéleményt is rabul ejtette a derűlátás, 
a csillogás. Az emberek úgy érezték, hogy egy töretlenül felfelé ívelő a-
ranykor küszöbére érkeztek. A tudományos fejlődés bűvöletében már az élet-
tartam korlátlan meghosszabbításának lehetőségét latolgatták. S kezdetben 
még a Nagy Háború-t is úgy könyvelték el, mint azt az utolsó háborút, amely 
egyszer s mindenkorra véget vet minden háborúnak. Az utókor szemében pedig 
ezt a korszakot főleg az szépítette meg, ami utána következett. Az első vi-
lágháború, amely az első totális háború volt. A két világháború közötti 
korszak állandó nyugtalansága, a gazdasági világválság szorongásai. Az ir-
tózatos második világháború és az azt követő ingatag fegyverszünet, amely-
ben az emberiséget szüntelenül a teljes pusztulás veszélye fenyegeti. Lé-
lektanilag megérthető tehát a viszonylagos békés korszak olykori idilli áb-
rázolása, a múlt bearanyozása. 

A Belle Époque andalító kábulatának elővarázsolásában felmérhetetlen 
szerepet játszott az akkori idők egyetlen tömegkommunikációs eszköze, a né-
hány évtized alatt pszichológiai nagyhatalommá fejlődött sajtó, mely egy-
szerre töltötte be a mai rádió, film és televízió szerepét is. Magyarorszá-
gon a hírlapgyártás egyben a gazdasági élet egyik legdinamikusabb ágazata 
lett, s a régebben irodalmi hajlandóságú, néptribuni elhivatottságot érző, 
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művészlelkületű és bohém újságíró egy hatalmas lélektani-üzleti mechanizmus 
szerény kis csavarjaként illeszkedett a gépezetbe. Nem mindenki törődött be-
le ebbe a szakmai és erkölcsi lefokozásba, néhányan megőrizték privilegizált 
helyzetüket, de a többség sorsa vállalására kényszerült. Az újság tömegcik-
ké vált (1800-ban öt magyar nyelvű időszaki sajtótermék jelent meg, 1901-
ben: 1000, 1914-ben 1500 fölött), az újságíró pedig e tömegcikk előállí-
tója. 

Századunk elején, 1912 tavaszán a kor legszínvonalasabb társadalomtudo-
mányi folyóirata, a Huszadik Század körkérdést intézett húsz neves íróhoz, 
újságíróhoz, publicistához. A téma: az írói becsület. A kérdések így hang-
zottak: 

1. Összeférhetőnek tartja-e a politikai tisztességgel, hogy valaki el-
veivel ellenkező eszméket hirdessen, bár névtelenül, a publicisztikában oly 
célból, hogy pénzt szerezzen? 

2. Lehet-e a testi munkára vonatkozó erkölcsi szabályokat minden módo-
sítás nélkül a szellemi munkára is alkalmazni? 

A kérdések fölvetése nem volt elvont, teoretikus, hiszen a napi gyakor-
latban az olvasó naponta lehetett tanúja annak, hogy konzervatív, retrográd 
szellemű hírlapokban az eszmeileg odatartozó törzsgárda tagjai mellett is-
mert baloldali, progresszív szerzők nevei szerepelnek. Valamennyi felkért 
hozzászóló polgári radikális vagy szocialista író, újságíró, közéleti sze-
mélyiség volt. Közöttük olyan nevek, mint Ady Endre, Bíró Lajos, Fényes 
László, Ignotus, Jászai Samu, Mikes Lajos, Nagy Endre, Pogány József, Rónai 
Zoltán, Szende Pál, Weltner Jakab. 

A választ a legfrappánsabban és legtömörebben Ady Endre fogalmazta meg: 
"Az új sajtó és az új tömeg-litteratura szükségessé tett és kifejlesztett 
egy újfajta hírlapírói, illetve írói képességet: készen, könnyen, ügyesen, 
megejtően írni a kiadóhivatal, s a legnagyobb számú, s legkisebb értelmes-
ségű publikum számára. Ezek az írók, hírlapírók, ha mellékesen politikus-
csukácskák is, egészen bátran árulhatják a tollúkat. Ezeknél az írás egy-
szerű áru, meggyőződésük pedig az, amit velük haszonért íratnak... Még min-
dig megmaradnak azonban a régi, kissé komikus, de majdnem félisteni koncep-
tusban a vezetők vagy vezetni akarók, akiknek egész nevükkel, testükkel 
harcba kell menniök hirdetett igazukért. Ezek nem alkudhatnak, nem kupec-
kedhetnek... " 

Ady felfogását képletesen szemléltetik Bíró Lajos példái: "Ateista kő-
műves becsülettel építhet templomot és antimilitarista építész becsülettel 
építhet kaszárnyát, de a pap, aki a templomban misét és szentbeszédet mond, 
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nem becsületes ember, ha ateista, és nem maradhat becsülettel az antimili-
tarista vezérkari tiszt. Az újságírónak a legtöbb esetben nagyon mindegy, 
milyen politikájú lapot csinál, a publicistának nem... Általában: alighanem 
a világnézet az, amely az újságíró becsület íratlan törvényeit diktálja és 
fejletlen sajtójú, pontosabban kis munkapiacú országokban éppen ezért a vi-
lágnézet a legnagyobb luxus, amelyet újságíró megengedhet magának." 

Az Adyéhoz és Bíró Lajoséhoz hasonló szellemben válaszolt a polgári pub-
licisták többsége, s nem különbözött az írói becsületről alkotott felfogá-
suktól a szocialista hozzászólók véleménye sem. Annál egyértelműbb volt vi-
szont az eltérés abban, ahogyan a második kérdésre reagáltak. A marxista 
világnézetet valló publicisták kétségbe vonták a kérdés feltevésének helyes-
ségét is. Úgy ítélték, hogy a polgári társadalomban az etikai határt nem le-
het a szellemi és a fizikai munka között megvonni, még kevésbé az újságírói 
és a publicisztikai tevékenység között. Kissé elvontan és dogmatikusan, de 
kétségtelenül elvi következetességgel elítélték azt a moralizálást, a szel-
lemi arisztokratizmust, amely csak az írói és publicisztikai tevékenységet 
minősíti arra méltónak, hogy teljesítménye kiállja az etikai ítéletet. A 
szocialista állásfoglalást ezzel kapcsolatban a legvilágosabban Pogány Jó-
zsef, a korszak egyik legkiválóbb marxista publicistája fogalmazta meg: "A 
meggyőződését pénzért eladó újságíró problémája a valóságban a mai rendet 
védő újsághoz kényszerült, de meggyőződésében a mai renden túlkerült újság-
író problémája. Sohasem arról van szó, hogy konzervatív hitű ember kényte-
len szocialista lapot szolgálni, hanem mindig csak a kínos kényszer, a mo-
rális megítélést provokáló állapot, hogy radikális gondolkodású ember reak-
ciós újság írója. így formulázva pedig nemcsak az újságírásban, de egész 
sor más foglalkozásban is konfliktusba kerül a pénzzel megfizetett munka és 
a meggyőződés... A meggyőződések tömegmártíriuma ez a helyzet, amelynek meg-
oldását nem hozhatja meg más, csak a konfliktusok megszűnése, a társadalmi 
életnek és a szociális meggyőződésnek újból való találkozása... Nem egyének 
cselekedeteiről van szó az újságírói munka kérdésében, hanem az egész ré-
tegnek a törvényszerű sorsáról." 

Amikor most a Huszadik Század egykori sajtóankétjának emlékét idézzük 
fel, elsősorban nem is az eredeti kezdeményezés és a mondanivaló értéke 
késztet a feledésbe merült sorok felelevenítésére, bár bizonyos, hogy a ma-
gyar sajtó történetében nem lelhetünk ennél érdekfeszítőbb és igényesebb 
szakmai vitára. Mi azonban, az immár klasszikussá vált író-publicisták idé-
zetével inkább egy kor, pontosabban egy korszakváltás légkörét kívántuk ér-
zékeltetni. Mert, ha első hallásra túlzásnak tűnnék is, mégis bizton állít-
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hatjuk, hogy akár másfél évtizeddel korábban, senkinek eszébe sem jutott 
volna hasonló kérdéseket intézni a magyar sajtó akkori prominens munkatársa-
ihoz. A körkérdést kiváltó problematika akkor még nem létezett. Köpönyegfor-
gató, kalandor hírlapíró, bértollnok persze korábban is akadt, és az újság-
író tisztessége, illetve a sajtó becsülete napjainkig a közélet egyik köz-
ponti témája maradt. A probléma azonban csak a századfordulón öltött társa-
dalmi méreteket. A századfordulóval gyökeres fordulat állott be a magyar 
sajtó történetében. S már itt jegyezzük meg elöljáróban, hogy e változásnak 
az etikai konfliktus, a "meggyőződések tömegmártíriuma", a "világnézet mint 
luxus", az újságírói munka mint áru, csupán egyik, súlyos, de nem egyetlen, 
s nem is legjellegzetesebb, történelmileg leglényegesebb mozzanata. A husza-
dik század elején megszületik az új, a modern, európai igényű magyar sajtó. 

A modern magyar sajtó létrejötte természetesen nem választható el tör-
ténelmi fejlődésünk fő áramlatától. Egyik következménye és kísérőjelensége 
az ország általános gazdasági és társadalmi fejlődésének. Ám rendkívüli és 
szembeötlő ezen belül a sajtó fejlődésének üteme. Néhány esztendő leforgása 
alatt az addig másodlagos, közvetítő szerepet betöltő sajtó a haladó szel-
lemű publicisztika, a progresszív irányzatú hírlapok és a társadalomtudomá-
nyi, irodalmi, művészi folyóiratok révén a szellemi megújhodás úttörőjévé 
válik. Ez a sajtó lesz a szócsöve annak a nagyszerű radikális és szocialis-
ta értelmiségi elitnek, melyet Horváth Zoltán a Magyar századforduló című 
művében méltán nevezett történelmünk második reformnemzedékének, az 1848-as 
nemzeti szabadságharcot előkészítő első reformnemzedék szellemi hagyományai 
örökösének. Ugyanakkor az országos közvélemény alakításában a korábbinál 
sokkal nagyobb befolyásra tesz szert a konzervatív és a liberális tömegsaj-
tó, amely a fennálló hazai és a nemzetközi rend maradandóságának illúzióját 
terjeszti és erősíti az olvasóban. 

Milotay István, a jobboldali radikalizmus egyik legelső, tudatos képvi-
selője, a későbbi magyar fasiszta ideológia legjelentősebb publicistája 
1918 elején ellenséges indulattal és némi túlzással, de nem alaptalanul ál-
lapította meg: "körülbelül 10—15 év óta a magyar szépirodalom, publicisz-
tika és újságírás nagy kortesterületévé vált azoknak az új erőtényezőknek, 
amelyek gazdasági és politikai téren egyre erősebb érvényesülésre törnek... 
Ez az Ifjú Magyarország, Ady Endrétől kezdve, Móricz Zsigmondon át Babits 
Mihályig, Ignotustól Fenyő Miksán keresztül Kosztolányi Dezsőig, Szende Pál-
tól Surányi Miklóson át a még ismeretlen tehetségekig, ennek a kapitalista-
radikális érdekközösségnek gyámolító kezét érezte és érzi maga körül." Dí-
szesebb névsort a rajongó méltató sem állíthatott volna össze. Ez a szelle-
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mi gárda, a demokratikus átalakulás szócsövei és szószólói avatták a század-
elő esztendeit a magyar sajtó fénykorává. Ám a való helyzet eltorzítása len-
ne, ha elhallgatnók, hogy ez a szellemi elit csak töredék volt, amely a hi-
vatalos Magyarország magára erőltetett magabiztosságának és mozdíthatatlan-
ságának sziklafalába ütközött. Mint az életnek úgyszólván minden területén, 
a sajtó terén is két Magyarország létezett. A széles nyilvánosság és a köz-
véleményt formáló, neves és tekintélyes politikusok, írók, publicisták elsán-
colták magukat azon statikus álláspontjuk mögé, hogy a Habsburg-ház uralma 
időtlen időkig tart, és Európa térképe elképzelhetetlen az Osztrák—Magyar 
Monarchia fennállása nélkül, a történelmi Magyarország kétségbevonhatatlan 
természeti és történelmi realitás, ez a haza a maga lassú, visszafogott, 
vontatottan fokozatos politikai-társadalmi fejlődésében a benne élő népek 
boldog, közös otthonává lesz, és a magyar nemzetre nagy kulturális és civi-
lizációs misszió vár Közép-Kelet-Európában. A "délibábok országá"-ban ez 
volt az általános nézet, a nagy többség (nemcsak a magyar nyelvű lakosság!) 
véleménye és közérzete. S ezen állítás megalapozottságát drámai módon iga-
zolta az 1914 nyarán, a háború kitörésekor kirobbanó mámoros közhangulat. 
Tévednek tehát azok, akik a századelő nemzeti illuzionizmusát egyszerűen a 
politikai boszorkánykonyhák manipulációinak rovására írják. Egyébként min-
den európai nemzetállam ugyanilyen rendíthetetlenül hitt a maga elhivatott-
ságában, küldetésében és jelentőségében. 

A hagyományos gondolkodásnak, a beidegzettségnek, elfogultságnak ezen 
megkövesedett és mozdíthatatlannak tűnő erődvonalán próbált rést ütni a má-
sodik reformnemzedék. Az б gondolatmenetüknek kiindulópontja szintén Magyar-
ország sorsa, jövőjének féltése volt, valamint annak kutatása, hogy mi le-
het a történelmi Magyarország helye és szerepe Európában. 

Ellentétben a későbbi célzatos beállításokkal, ők is az ország területi 
integritásának és a magyarság vezetői elhivatottságának elvét vallották. Kö-
vetkeztetéseikben azonban diametrálisan ellenkező eredményre jutottak. Ök a 
jövőbe tekintettek, és látóhatáruk Európa volt. Nyugtalanul és felindulva 
hirdették, hogy a Monarchia nem életképes, túlhaladott képződmény, amelynek 
napjai meg vannak számlálva, Magyarország pedig elmaradott, társadalmi fej-
lődésében megrekedt, politikai intézményrendszerében elavult, korszerűtlen 
állam, amely így nem maradhat fenn. A lét és a jövő biztosításának egyetlen 
lehetősége: a nemzeti önállóság és a mélyreható demokratikus átalakulás. 
Méghozzá erőltetett ütemben, radikális eszközökkel, mivel több évtized mu-
lasztásai gyors elhatározásokat követelnek. 
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A demokratikus reformerek felmérték pozíciójuk gyengeségét, a belső erő-
viszonyok előnytelenségének terhét. Maga Jászi Oszkár, az irányzat szellemi 
vezető egyénisége a Huszadik Század című radikális folyóirat beköszöntő cik-
kében, Az új Magyarország felé cím alatt 1907-ben elismeri: "Az íróknak, ku-
tatóknak és szociálpolitikusoknak az a kis csapata, amely eddig izoláltan 
dolgozott eszményeiért, keresve az igazságot, és szinte l'art pour l'art 
hintve a modern haladás eszméit, gúny, rágalom és gyanúsítás s mindössze 
néhány száz ember rokonszenves megértése által kísérve: ama lehetőség, sőt 
kötelesség elé fog kerülni, hogy eszméinek gyakorlati megvalósítására módot 
és eszközöket jelöljön ki." Jászinak pontos volt a látlelete, meg a kite-
kintése is. A reformerek jelentkezésekor valóban csak százak hallották sza-
vukat, de hamarosan megerősödtek: egyesületeket alapítottak, folyóiratokat, 
majd napilapokat indítottak, pártot létesítettek. A gyakorlati megvalósí-
táshoz azonban későn, elkésve jutottak, s nem akkor, amikor még talán te-
hettek volna valamit. Nem túlzás-e, esetleg a hazai progresszív hagyományok 
voluntarista felértékelése, az a törekvés, hogy fölidézzük és méltassuk a 
századeleje polgári radikális és szocialista szellemi elitjének teljesítmé-
nyeit? Aligha. Hiszen ez az áramlat rövid idő alatt egyre jelentősebb poli-
tikai tényezővé lett, egyben szerves része és hosszú évtizedekig méltatla-
nul elhanyagolt fejezete a magyar eszmetörténetnek, amelynek történelmi je-
lentőségét és maradandó értékét csak az utóbbi időkben kezdik felmérni. 

Fentebb két Magyarországot említettünk, annak a kettősségnek érzékelte-
tésére, amely a múlt század második felétől a fejlődést jellemezte. A kapi-
talista gazdaság rohamos fejlődésnek indult, de a társadalmi-politikai fej-
lődés, a polgári átalakulás csak lassan alkalmazkodott a termelési viszo-
nyok változásához. Ez a fáziskülönbség nemegyszer fékezően hatott vissza 
magára a gazdasági folyamatra is. Ez azonban nem magyar sajátosság. Általá-
ban jellemzője minden társadalomnak, ahol az abszolutista uralmat nem for-
radalmi úton számolták fel, hanem maga az abszolutizmus kezdeményezi "fe-
lülről" a reformokat, az elkerülhetetlen gazdasági változásokat, és ezeket 
le akarja határolni, saját politikai kiváltságai megőrzésének szolgálatába 
kívánja állítani. A tőkés fejlődés, a polgári átalakulás mindenütt súlyos 
belső ellentmondások közepette zajlik le. Magyarországon két sajátosság ki-
terjesztette az ellentétek körét és fokozta azok élességét: a feudalizmus-
tól örökölt társadalmi struktúra és a hatalmi viszonyok változatlansága meg 
a nemzetiségi kérdés. Mivel mindkettő alapvető kérdés volt, megoldatlansá-
guk rendkívül megnövelte a belső feszültséget, sötét árnyékot vetett a ma-
gyar Belle Époque, a liberalizmus magyar változatának horizontjára. 
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A mérsékelt, konzervatív Szekfű Gyula történettudós a magyar liberaliz-
mus éles szemű kritikusa elvi liberalizmusnak minősítette a szabadelvűség-
nek azt a válfaját, amely a XIX. század végétől Magyarországon honosodott 
meg. E liberalizmus specifikus jellegének érdemes figyelmet szentelni, mert 
megítélésében máig a legellentétesebb vélemények hallhatók. Sokan — hason-
lóan a kortársak többségéhez — csak vívmányait és az írott törvényeket i-
dézve felmagasztalják progresszív jelentőségét, és a nyugati liberális tár-
sadalmak adekvát magyar változatát látják benne. Mások — a korabeli radiká-
lis és szocialista kritika nyomában — a polgári demokratikus átalakulás ki-
rívó visszásságait hangsúlyozva, kétségbe vonják e rendszernek még liberá-
lis jellegét is, az elvi liberalizmust csak fügefalevélnek minősítik, amely-
nek rendeltetése a nemesi birtokos osztály valójában továbbra is érvényesü-
lő hegemóniájának, abszolutizmusának elfedése. Mindkét bírálat az igazság 
figyelemre méltó elemeit tartalmazza, de mindkettő elfogult, egyoldalú. 

Politikai közhelynek számít, hogy mindenfajta államberendezés központi 
kérdése mindenkor a hatalom kérdése. Ebben a tekintetben Magyarországon va-
lóban nem állott be lényeges változás 1918-ig. A hatalmat, akárcsak 1848 e-
lőtt, a birtokos nemesség gyakorolta. Ezt a realitást alátámasztja Szekfű 
Gyula megállapítása is: "A képviselői névjegyzékek egész a 90-es évekig a-
lig tüntetnek fel polgári neveket, általában még a régi nemesség tagjai a 
képviselők, s a miniszterek között Wekerle Sándor az első nem nemes (Wekerle 
először 1889-ben lett pénzügyminiszter, majd háromszor volt miniszterelnök 
is), egyelőre még fehér holló, akit a polgáriak nagyobb számban a XX. szá-
zadnak inkább csak második évtizedében követnek. A politizáló osztály gerin-
cét a középbirtokos nemesség alkotja, akárcsak 48 előtt, azon 1000—10 000 
holdnyi "uradalmak" tulajdonosai, akiknek már birtokuknál fogva is megvan a 
befolyásuk vármegyéjükben, és ez a befolyás lendíti fel őket a központba. 
Ilyen birtok volt a 80-as években nem egészen 4 000, s ennek a négyezer em-
bernek gondolkodása adta meg a nemzeti gondolkodásnak is a színezetét." Ady 
Endre pedig a Budapesti Napló 1908. március 26-i számban így elégedetlenke-
dett: "A magyar polgári forradalmat 1848-ban megcsináltuk... S azóta — is-
tenem, hatvan esztendeje már — annyira sem mentünk, hogy a polgári forrada-
lomhoz szerezzünk be polgárságot." 

A birtokos nemesség történelmi felelősségének mentségére kell megemlí-
teni, hogy az iparosítás elkésettsége folytán csak néhány (nem is hat) év-
tizede maradt a polgárság integrálására és saját szemléletének, életformá-
jának korszerű átalakítására. Ez a folyamat Angliában évszázadokig, Francia-
országban is több mint száz évig tartott. Németországban, Olaszországban és 
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Spanyolországban pedig, ahol szintén elkésve kezdődött és nem zárult le, 
ugyancsak történelmi katasztrófához vezetett. 

Négyezer földbirtokos uralta tehát az országot, és hatalmuk mechanizmu-
sa a régi, rendi közigazgatási rendszeren és az új, látszólag liberális in-
tézményen, a parlamenten keresztül érvényesült. A liberalizmus megtorpant a 
vidéki vármegyeháza és a nemesi kúria küszöbén, de nemigen érvényesült a mi-
nisztériumok és központi állami szervek vezető, felelős hivatalaiban sem. A 
társadalmi szerkezet és a végrehajtó hatalom területén tehát a hatalmi 
struktúra lényegében a régi maradt, csak a közigazgatási apparátus létszáma 
gyarapodott döbbenetes ütemben, az 1892—1902 közötti évtizedben 50%-kal. 
Az utánpótlás java részét is a birtokos-dzsentriosztály szolgáltatta. 

Bonyolultabban alakult a helyzet a törvényhozás szférájában. Az elvi li-
beralizmusnak egyik alappillére a népképviseleten alapuló parlamentarizmus. 
Megteremtették hát a magyar parlamentet is, nyugati mintára: alsó- és fel-
sőházzal. Csodálatos, pompás otthont is építettek számára. A Duna-parti gót 
stílusú, barokk kupolás, bizánci díszítésű cifra palotát, a főváros egyik 
látványosságát, amely gigászi méreteivel meghaladja az amerikai kongresz-
szust, a párizsi szenátust és a képviselőházat, a berlini Reichstagot, a 
bécsi Rathaust vagy akár a mintául kiszemelt londoni Westminstert. Nem ma-
radt el ez a parlament nyugati példaképeitől a viták szenvedélyessége, az 
összecsapások, éles szóváltások, botrányok tekintetében sem. Csak éppen 
mindannak, ami az impozáns homlokzat mögött történt, nem volt súlya. Nem is 
lehetett, mert nem alkotta meg, sőt nem is tűzte napirendjére azokat a tör-
vényeket, amelyeket a kor szelleme, a polgári demokratikus átalakulás meg-
követelt. S hogy ez így történjék, arról intézményesen gondoskodott a "négy-
ezer", aki féltékenyen őrizte tényleges hatalmát. Korrekciót alkalmazott a 
választójogi törvényen, amelynek következményeképpen választójoggal az or-
szág lakosságának mindössze 6%-a rendelkezett. A diszkrimináció gazdasági 
(anyagi, cenzus), kulturális (középiskolai végzettség) és igazgatási (24 
éves korhatár, egyhelyben lakás, erkölcsi bizonyítvány) ismérvek alapján 
történt. Ez a választójog gyakorlatilag a kormányzattól függő helyi közi-
gazgatásra bízta a választói névjegyzékek "célszerű" összeállítását. A vá-
lasztás nyílt volt. A nők ki voltak zárva a választásból. A tömegméretű 
jogfosztás indokául a polgári eszmerendszer másik nagy eszménye, a nemzeti 
elv szolgált. A kisebbségek ekkor már együttesen az ország lakosságának fe-
lét alkották, és a hivatalos propaganda azzal érvelt, hogy az általános, 
titkos választójog egy nem magyar többségű parlamentet eredményezhetne. 
Holott a választás lebonyolításának akkori módszerei mellett a kormányzat 
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a manipulációs eszközök alkalmazásakor általában jobban számíthatott az el-
maradottabb nemzetiségi területek szavazataira, mint a magasabb műveltségű 
dunántúli, vagy a protestáns hagyományai folytán inkább ellenzékiségre han-
golt tiszántúli, tiszta magyar kerületekre. 

Károlyi Mihály negyven év távlatából egy londoni előadáson plasztikusan 
érzékeltette az akkori közéletet, a politikai légkört, amikor így számolt 
be az 1901-es képviselőválasztáson vállalt első nyilvános politikai szerep-
léséről: "Erdélyben léptem fel képviselőjelöltnek a zilahi kerületben, a-
melynek négyezer választója közül 3 000 román volt. A Széli-kormány lépte-
tett fel — és ez volt az egyetlen eset, amikor kormánypárti programmal lép-
tem fel, de meg is buktam — , soha nem tudtam románul, és csak berúgott kor-
teseim mondták el helyettem a programbeszédet. Azt mondták, hogy a 3 000 ro-
mán velünk fog tartani, csak fizessük meg őket, az ezer magyarral ne törőd-
jem, mert azok úgyis 48-as jelöltre fognak szavazni. A költségekre elköl-
töttem a törvényes 15 000 ezer koronát, és amikor újabb pénzt kértek tőlem 
a lelkek megvásárlására, kereken kijelentettem, hogy nem adok. Hát akkor 
meg fog bukni — mondták nekem... meg is buktam. A háromezer román választó 
nem jött el szavazni, mert nem volt fuvar és ital, az ezer magyar közül pe-
dig 900 szavazott ellenjelöltemre. Rám mindössze 100 szavazat esett." Egyéb-
ként — amint az események bizonyították — nem volt annak jelentősége, kit 
választanak meg képviselőnek, melyik párté a többség, ki kormányoz és ki 
van az ellenzékben, a választási rendszer, a parlament összetétele eleve 
biztosította, hogy a valóban lényeges kül- és belpolitikai kérdések ne is 
kerüljenek a napirendre. Szekfű az egykori parlamenti tudósítást idézi: 
"Forrong a Ház, mint a tüzes katlan, pedig jéghideg nyugalom, unalom ül a 
lelkeken." 

A tényleges hatalmi viszonyokról szemléltető képet nyújt a szocialista 
Bäsch Imre egykorú kimutatása, amely szerint az 0MGE (Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület, a nagybirtokos osztály érdekképviseleti szerve) tagjai 
közül az 1907—8-as országgyűlésben 102 képviselő és 42 főrend volt, ezen-
kívül 5 miniszter, 6 államtitkár, 52 miniszteri tanácsos és titkár, 14 fő-
ispán. Ugyanakkor a magyar szociáldemokrata pártnak nem volt egyetlen kép-
viselője sem, ellentétben Angliával, Franciaországgal, Németországgal, 
Ausztriával, Olaszországgal, sőt Oroszországgal is, ahol erős szociáldemok-
rata parlamenti frakciók működtek. A munkásságnak nem volt képviselője a 
magyar parlamentben, a parasztságnak csak egy-kettő, de jelentéktelen volt 
a polgárság képviselete is. Ez a parlament torzszülöttje volt a liberális 
eszmerendszernek: nem ösztönzője, hanem gátja az ország polgári áta-
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lakulásának. Az önző és szűk látókörű nemesi birtokos osztály erőszakkal és 
művi "törvényes" eszközökkel megőrizte hatalmi túlsúlyát, megszállta a par-
lamentet, a közéletet, kirekesztette a törvényhozásból, saját ügyei intézé-
séből a lakosság többségét, s ezzel önmaga megkérdőjelezte uralmának legi-
timitását. A szabadelvű arisztokraták, az évtizedekig uralmat gyakorló Ti-
sza grófok csakúgy, mint a velük szemben fellépő grófok, az Andrássyak, Ap-
ponyi, Zichy és mások, liberális szellemű beszédeikkel, írásaikkal és köve-
teléseikkel maguk teremtették meg önnön maguk közül azt az ellenséges, li-
berális közeget, amelynek nyomása és befolyása közvetlen parlamenti képvi-
selet nélkül is fokozatosan nőtt. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban 
többször is előfordul, hogy az országos nyugtalanság és ellenállás láttán 
az uralkodó, Ferenc József, lemondásra szólítja fel a parlamentben nagy 
többséggel rendelkező kormányokat. így állhat elő az a képtelen helyzet, 
hogy a bécsi udvar a választójog kiterjesztésének fenyegetésével bírja en-
gedményekre a magyar uralkodó osztályt. S így történhet meg, hogy 1914-ben 
a parlament elfogadja az új, restriktív sajtótörvényt, az egész sajtó és a 
közvélemény egyöntetű ellenkezése dacára. 

A magyar "4 000"-ek is — sok külföldi uralmi csoporthoz hasonlóan — 
elkövették azt a politikai hibát, hogy túlbecsülték a közvetlen, tapintható 
hatalom hatókörét. Úgy vélték, ha bírják Bécs bizalmát, és kezükben tartják 
a törvényhozás és a végrehajtó hatalom gyeplőjét, a parlamentet, a kormányt, 
a közigazgatást és mindenek felett a csendőrséget, rendőrséget és katonasá-
got, akkor a hatalom birtokában engedélyezhető az a számukra kedvező vagy 
legalábbis elviselhető liberalizmus, amelyet Szabó Miklós történész találó-
an állagőrző liberalizmusnak minősít. Az "állagőrző", vagyis konzerváló, 
magyarán konzervatívvá torzult magyar "elvi liberalizmus" leple alatt ható 
tényleges, nyers erőviszonyokat szemléletesen ábrázolja Ady Endre egy, a 
Budapesti Naplóban 1908. március 3-án írt cikkében: "Vegyük végre tudomá-
sul, hogy Magyarország még akkor is megszállott ország, ha a katonákat ma-
gyarul vezényelnék. Amiként minden feudális, militarista szervezetű, elma-
radt ország — megszállott ország. Képzeljük el, hogy egy részeges cseh pus-
kamesternek tisztté nevelt és Magyarországon kardját csörtető fia micsoda 
pokoli gúnnyal nézhet a mi egész polgári berendezkedésünkre. Bíróságainkra, 
hatóságainkra, rendőrségünkre, egész kormányzatunkra. Hiszen ha egy kis tü-
zes aratósztrájk van, ha az utca megmozdul, sőt ha egy nagy tűzvész támad, 
már akkor ők, a katonák foglalják el a teret. És akkor coki az egész civil-
bagázs, civil rend, civil tekintély. Ha a társadalmi élet egy komolyabbat 
lüktet a kelleténél, már akkor minden nem demokrata országban a katona az 
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úr." Az intézményrendszernek és az erőszakszerveknek ez a védelmi sánca el-
bizakodottá és közömbössé tette az uralkodó birtokos nemességet a társada-
lom tényleges erőviszonyainak eltolódása iránt. 

Az 1848-as és az 1867-es törvények fölszabadították a jobbágyságot, el-
vileg megteremtették a jogegyenlőséget, szabaddá tették a sajtót, a gyüle-
kezést, szabad mozgást engedtek a tőkének az iparban és a kereskedelemben, 
megnyitották az utat a szabadkereskedelem és a hitelélet fejlődése előtt. A 
liberalizmus érvényesülése a gazdasági, társadalmi és kulturális élet szé-
les területein és korlátozása a politikában azt eredményezte, hogy a poli-
tika súlypontja áthelyeződött a parlamentből és a minisztériumokból az egye-
sületekbe, gyűlésekre és különösen a sajtóra: napilapokba, társadalomtudo-
mányi és irodalmi folyóiratokba. Dtt vitatták meg nyíltan, szabadon, korlá-
tozástól mentesen, liberális légkörben a nagybirtokrendszer, a földreform, 
az általános, titkos választójog, a nemzeti önállóság problémáit, a szociá-
lis és kulturális kérdéseket. A sorskérdések a sajtóban, nem a képviselő-
házban kaptak nyilvánosságot, s így a "robbanó országban" (Ady) alkotmányo-
san nem, csak forradalmi úton remélhettek megoldást. 

Ennél is nyugtalanítóbb és feloldhatatlan feszültségként jelentkezett a 
nemzetiségi kérdés. S e kérdéskomplexum tragikus eleme, hogy ezt mindenki 
tudta — a magyarság kivételével. Ebben egyaránt vétkesek a kormány, a par-
lament, az uralkodó tradicionális pártok és leghevesebb progresszív bíráló-
ik, valamint a közvélemény. Előbbiek abba az illúzióba ringatták magukat, 
hogy erőszakkal és manipulációval, magyarosítással és asszimilációval a kér-
dés megoldódik, és megvalósul a magyar nemzetállam, az impérium. Igen jel-
lemző Szekfű Gyulának róluk mondott nagyon is kétértelmű "bírálata": "... 
mikor egész Európa a Nemzeti Erőszakot alkalmazta, mi erre gyengék voltunk, 
mi csak az erőszak látszatát keltettük fel. Ez volt igazában nagy hibájuk a 
kiegyezési kor nemzedékeinek." 

Nem kevésbé volt irreális az erőszak alternatívája: a nagyvonalú, mél-
tányos megegyezés, amely autonómiát és demokráciát ajánlott a nemzetiségek-
nek az ország határain belül. A koncepció népszerűtlen, elkésett és megva-
lósíthatatlan volt. Nem fogadta el sem a magyar közvélemény, amely "magyar 
birodalom"-ban gondolkodott, sem a nemzetiségek. A szomszédos államokban és 
Erdélyben, a Felvidéken meg a horvátok, szlovénok körében, különösen az új 
és türelmetlen értelmiség soraiban már ismerték azokat a határvonalakat, a-
melyeket később a gyászos trianoni diktátum szentesített. A nemzetiségek 
vezetői nem autonómiát kívántak, hanem a térkép újraszabását, új, megnagyob-
bodott, erős nemzetállamokat, amelyekben ők diktálják a törvényt. 
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A valóságos, súlyos, később végzetesnek bizonyult sorskérdéseket feled-
tették a Belle Époque csillogása, a modernizáció és a látványos urbanizáció, 
az életszínvonal általános emelkedése, a kultúra terjedése. Minden felfelé 
ívelő társadalom a fellendülés eufóriájában hajlamos mellőzni vagy lebe-
csülni azokat az aggasztó jelenségeket, amelyek beárnyékolnák a derűs össz-
képet . 

Az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben felgyorsult a tőkés gazdaság 
fejlődése, a magyar társadalom polgári átalakulása. Alig három évtized a-
latt lerakták a korszerű nagyipar, a hitelélet, a közlekedés alapjait. A 
század utolsó évtizedére alakult ki fővárosunk, a mai Budapest képe, és meg-
indult a nagyobb vidéki településeknek, Pozsonynak, Kolozsvárnak, Szeged-
nek, Győrnek és másoknak a szó modern értelmében vett várossá fejlődése. A 
termelés fellendülésével, a modern technika meghonosodásával, a társadalom 
szerkezeti átváltozásával párhuzamosan fejlődött a nyomdaipar, újult meg a 
magyar sajtó. 

A modern, gépesített nagyüzemi nyomdaipar a század első másfél évtize-
dében jött létre. Az első külföldi rotációs nyomógépek igen korán, már a 
múlt század hetvenes éveinek közepén megjelentek nálunk, de hamarosan meg-
indult hazai gyártásuk is. Az első szedőgépeket 1900-ban állították munkába 
a Budapesti Hírlap nyomdájában. A gyorsan szaporodó szedőgépeket az Első 
Magyar Betűöntöde látta el betűvel. A hírközlés szolgálatába állt a géptáv-
író. 1914-ben pedig, alig néhány esztendővel feltalálása után, már több 
mint kétszáz linotype (soröntő) szedőgép működött hazánkban. A nyomdák szá-
ma másfél évtized alatt megkétszereződött, százötvenről háromszázra nőtt. 
Közben a tőkés koncentráció jegyében sok versenyképtelen kisüzem megszűnt 
vagy beolvadt az ekkortájt alakuló nagy hírlap- és könyvkészítő nyomdaüze-
mekbe . 

A modern sajtótechnika rohamos iramú meghonosodása néhány esztendő a-
latt megváltoztatta a magyar sajtó jellegét, szerepét és hatását. Szembetű-
nőek és könnyen mérhetőek a mennyiségi változások. 1895-től kezdve merede-
ken felfelé ívelő görbét mutat a lapok számának és példányszámának emelke-
dése. Az irányzatot a legszembetűnőbben a fővárosi sajtó fejlődése érzékel-
teti. 1896 januárjában már tizenhét napilapot adtak ki, számuk az év végére 
huszonkettőre nőtt. A legmagasabb szintet a század elején érték el. Ekkor 
harminckilenc magyar napilap jelent meg a fővárosban. Ez annyit jelentett, 
hogy napi 3—400 újságoldal kínálta magát olvasásra. Vasárnap ennek több, 
mint kétszerese: közel ezer oldal csábította a pesti olvasót. Nem maradt el 
a fejlődésben a vidék sem. A nagyobb városokban több napilap is utcára ke-
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rült. így Temesvárott 11, Debrecenben, Szegeden és Kolozsvárott 10 hírlap 
jelent meg naponta. A sajtó mennyiségi fejlődését jól tükrözi egy 1906-os 
adat, amely szerint Magyarországon ekkor összesen 1787 lap jelent meg, 160 
millió példányszámban. Csak Budapesten harminckilenc magyar napilapon kívül 
kilenc német nyelvű lapot adtak ki, összesen negyvennyolc újságot, többet, 
mint Európa bármely fővárosában. A napilapok száma ekkor Berlinben harminc-
hat, Londonban huszonöt, Rómában tizennégy volt. A csúcsot a magyar sajtó 
1914-ben érte el, amikor az időszaki sajtótermékek (napilapok, hetilapok, 
folyóiratok, szaklapok) száma meghaladta a kétezret. Ennek több mint 80 %-a 
volt magyar nyelvű. 

A fentebb ismertetett statisztikai adatok értékét csak a közművelődés 
alakulásának tükrében mérhetjük fel. A technika fejlődése, az új nagy nyom-
daüzemek, kiadóvállalatok megalapítása a sajtó fejlődésének csupán anyagi 
feltétele volt. Ellentétben sok európai országgal, Magyarországon megterem-
tődött a sajtó elterjedésének szubjektív, emberi feltétele is. Az általános 
tankötelezettség bevezetésével megváltozott a népesség értelmi és műveltsé-
gi szintje is. 1870-ben a lakosságnak csak 31 %-a tudott írni, olvasni. Az 
új század tízes éveiben a tanköteleseknek 90 %-a járt iskolába, és a lakos-
ságnak már csupán egyharmada volt analfabéta. Budapesten és Pozsonyban 1913-
ban a hat éven felüli lakosságnak több, mint 90%-a tudott írni-olvasni, ami 
ezeket a városokat az európai élvonalba emelte. Új olvasóréteg, új közönség 
jelentkezett. Néhány évtized alatt gyökeres kulturális átalakuláson ment át 
az ország, amely kilépve az évszázados elmaradottságból, kulturálisan az át-
lagos, közepesen fejlett európai országok sorába lépett. A sajtó ösztönzője 
és egyben haszonélvezője volt e folyamatnak. 

A tőkés fejlődés jegyében lezajló fellendülés nyomán megváltozott a saj-
tó társadalmi funkciója is. A magyar fejlődés ebben a tekintetben is össz-
hangba került azzal az általános irányzattal, mely legelőbb az Egyesült Ál-
lamokban tapasztalható, majd. a XIX. század második felében átterjed a fej-
lett nyugat-európai országokra is. Jürgen Habermas, a kitűnő német szocio-
lógus a sajtó funkciójának ezt a módosulását így definiálja: "Angliában, az 
USA-ban és Franciaországban körülbelül egyidejűleg tört utat magának a vi-
lágnézeti sajtótól az üzleti sajtóhoz vezető fejlődés. A hirdetési üzlet új 
alapot teremt a kalkuláció számára: tetemesen csökkentett árak és megsok-
szorozódott vevőszám esetén a kiadó azzal számolhatott, hogy az újságtér 
megfelelően növekvő részét eladhatja hirdetéseknek. A fejlődésnek ebben a 
fázisában az újság vállalkozás jellegét ölti, a hirdetési teret, mint árut 
termeli, és a szerkesztőségi rész révén teszi eladhatóvá. A modern üzleti 
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sajtónak ezek a kísérletei az újságnak visszaadják a magángazdasági, nyere-
ségre termelő vállalkozás jellegét (a szerző ezzel arra utal, hogy a szer-
vezett, nyomtatott hírközlés a XVII. században eredetileg mint üzleti ma-
gánvállalkozás indult), most persze a régi "kiadók" kézműves üzemeivel szem-
ben a fejlett kapitalista nagyüzem új fokozatán; már a század közepén új-
ságvállalkozások egész sorát szervezik meg részvénytársasági alapon." 

A kézműipari házisajtó helyébe a rotációs gép lép, az újságkészítés tő-
kés magánvállalkozássá válik, az újság — árutermékké, az újságírói munka — 
áruvá. Külföldi mintára nálunk is megalakulnak a nagy kapitalista újságvál-
lalatok. 1878-ban a Légrády fivéreké, amely a Pesti Hírlap gazdája, majd 
1882-ben a Wodiáner lapkiadó, 1910-ben a legnagyobb, Az Est konszern, 1918-
ban a katolikus központi sajtóvállalat és mások. 

A modern magyar sajtó nyugat-európai, elsősorban német mintára fejlő-
dött, és példaképeitől nem maradt el sem befolyásban, sem elterjedtségben, 
sem módszereiben. Kettős funkciót teljesített az újság: jövedelmező üzleti 
vállalkozás volt, és döntő szerepet játszott a közvélemény, a társadalmi 
tudat, a közízlés alakításában. Korabeli jelentősége csak a jelenkori tele-
vízióéhoz hasonlítható, amely ugyancsak jó üzlet is a fejlett ipari orszá-
gokban, de valódi jelentősége társadalmi-politikai szerepében rejlik. A két 
alapvető funkció kölcsönhatásának lényege: a sajtó azt az olvasót szolgálja 
ki, amelynek igényeit maga alakítja. 

Az újság is áru, de olyan sajátságos tömegcikk, filléres áru, amelynek 
előállítása költségesebb, mint az értékesítés során realizálható ára. A kü-
lönbözetet és a profitot a hirdetés fedezi, illetve biztosítja. Magyaror-
szágon a kisebb napilapok, vidéki hírlapok és a bulvárlapok általában 6 fil-
lérbe kerültek, 12—16 oldalon jelentek meg, és ebből 3—4 oldalt tettek ki 
a hirdetések. Az oldalak — a jelenlegihez hasonló — kis formátumúak vol-
tak, német és osztrák mintára. Az országos nagylapok ára 1914-ig 10 fillér 
volt. Terjedelmük hétköznap 32—40 oldal, vasárnap 50 és 70 oldal között, de 
ünnepi alkalmakkor eléri a százat is. Ennek legalább negyede a hirdetés 
(vasárnap 12—16 oldal!). Az újság tehát 6—10 fillérbe került, sok olvasni-
valót nyújtott, és megvásárolható volt a kiskeresetűek számára is, amikor 
1 kg barnakenyér ára 35 fillér, 1 liter tejé 28—32 fillér, 1 kg burgonyáé 
14 fillér, 1 kg zsíré 1 korona 60 fillér volt. 

A napilapok széles skáláján kevés volt a szilárd világnézeti alapon ál-
ló újság. Ezek a két végleten találhatók. A baloldal legjelentősebb lapja a 
Népszava, 1903-ban alakult át napilappá 15 000-es példányszámmal, de ez 
1907-re már megduplázódott. A szociáldemokrata párt hivatalos szócsöve volt. 
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Ennek megfelelően reformista, marxista álláspontot képviselt, de hasábjain 
helyt adott a pártvezetőséget bíráló, radikálisabb nézeteknek is. Munkás-
otthonokban, vidéki olvasókörökben, földműves egyletekben rendszeresen és 
tömegesen olvasták, így olvasóinak száma megtöbbszöröződött. A Polgári Ra-
dikális Párt lapja az 1905-ben megindult Világ volt, amely 20000-es pél-
dányszámot ért el. Jellegzetesen értelmiségi napilap, amely magas színvona-
lú publicisztikájával és radikális, elvi demokratizmusával új színfoltot 
jelentett a magyar sajtóban. 1910 után fokozatosan világnézeti lappá ala-
kult át a Magyarország, amely Károlyi Mihály irányítása alatt a nemzeti-de-
mokrata polgárságnak volt a lapja. Befolyása szüntelenül növekedett, már 
1914-re elérte a negyvenezer példányt, és ez a háború alatt tovább nőtt. 

A jobboldalon a legjelentősebb orgánum a katolikus néppárt lapja, az 
1896-ban indult konzervatív Alkotmány volt. Hevesen bírálta a tőkés fejlő-
dés visszásságait, a kizsákmányolást, a korrupciót, az embertelenséget, az 
erkölcsi züllést, antikapitalizmusa azonban nem tudományos elemzésen ala-
pult, hanem emocionális és valláserkölcsi elemekre épült. Példányszáma vi-
szonylag alacsony volt, 8—10 000 körül mozgott, de a papság közvetítésével 
eszmevilága, különösen vidéken, erőteljesen hatott. 

A sajtóban a legnagyobb súlyt — nemcsak példányszámával, hanem befolyá-
sával is — a magát függetlennek nevező sajtó képviselte. Ide sorolható az 
országos és a vidéki napilapok túlnyomó többsége. Ezek valóban nem kötődtek 
szervesen és tartósan egyetlen párthoz, politikai csoportosuláshoz sem, nem 
kötelezték el magukat világnézetileg. Jellemző például, hogy az osztrák-ma-
gyar kiegyezés programját hirdető, 1867 óta kisebb megszakításokkal fél év-
századig uralmon levő ún. 67-es többségi politikai irányzatnak nem volt sa-
ját lapja, hivatalos szócsöve. A sajtó nagy része természetesen közvetlenül 
vagy közvetve a hatalom birtokosait támogatta, ha nyíltan és tartósan egyik 
újság sem vállalta szívesen a kormánypártiság ódiumát, sőt megragadták a 
kedvező témákat, amelyek alkalmat adtak a könnyű ellenzékieskedésre. Ezek 
az újságok egymással vetélkedő üzleti érdekeltségek kezén voltak. Nem di-
csekedhetett saját sajtóval a legnagyobb ellenzéki párt, a 48-as Független-
ségi Párt sem, amely az 1867-es kiegyezéssel az 1848-as nemzeti-liberális 
alkotmányt helyezte szembe, és a nemzeti retorikában hevesebb hangot ütött 
meg, de liberalizmusa a kormánypárténál is konzervatívabb volt. A függet-
lenségi irányzat sokkal kisebb és súlytalanabb sajtóját Wodiáner Fülöp tar-
totta kezében. Egy kérdésben teljes volt az egység az új típusú, elvtelen 
és jellegzetesen profitorientált polgári sajtóban: egymást licitálták túl 
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az olvasók nemzeti érzelmeinek kiaknázásában. E lapok irányzatát nem az új-
ságírók, a szerkesztőség, hanem a kiadó, a tulajdonos szabta meg. 

Az első világháború után sok szó esett a sajtó felelősségéről a tragé-
dia előidézésében, és a baloldali sajtót ültették a vádlottak padjára állí-
tólagos defetista, demoralizáló, nemzetietlen és felelőtlen magatartásért. 
Holott ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja a korabeli sajtó olvasása. 
Meghökkentő az a felelőtlenség, tudatos ködösítés, félrevezetés, az üzleti-
es hazafiság, amellyel a polgári sajtó szédítette és illúziókba ringatta 
olvasóit. Bízvást állíthatjuk, hogy akár a Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap, 
Pesti Napló, Budapesti Napló vagy a függetlenségi Egyetértés, Budapest, Kis 
Újság lapozgatása nyomán az olvasó nem alkothatott reális fogalmat Magyar-
ország valóságos helyzetéről, a nemzetközi helyzet alakulásáról, a tényle-
ges belső társadalmi és politikai feszültségekről. Márpedig a magyar közvé-
leményt ezek az újságok alakították. Sovinizmusuk szélsőségesebb, illuzio-
nizmusuk képtelenebb volt, mint akár Tisza Istváné, akár Kossuth Ferencé. 

A korszak legjelentősebb és legjellegzetesebb napilapja a Pesti Hírlap 
volt. Nagy magánvállalkozás, amelyet a Légrády testvérek alapítottak 1878-
ban. A cím Kossuth Lajos hírlapjának nimbuszát sajátította ki, de az indu-
láshoz szükséges 21 ezer koronás óvadékot Tisza Kálmán miniszterelnöknek és 
egyik párthívének birtokára táblázták be. A lap indulását egy hetes ingye-
nes mutatványszám-kampány előzte meg, amelyben a szerkesztőség hangsúlyozta, 
hogy nem csatlakozik egyetlen párthoz sem, s "nemesen liberális és dacosan 
nemzeti". A tartalom azonban egyértelműen bizonyította a Pesti Hírlapnak a 
kormány iránti rokonszenvét. Légrády Károly kezdettől keménykezű gazdának, 
rideg üzletembernek bizonyult, mert alig két évvel az indulás után utcára 
rakta teljes szerkesztőségét, amikor az a saját nézeteit próbálta érvénye-
síteni. Sőt még Jókait is elbocsátotta, amikor annak népszerűsége hanyat-
lott. A század elején, amikor a hosszú uralkodás kikezdte a kormánypárt ha-
talmát, Légrádyék átálltak az ellenzéki koalícióhoz, majd a koalíciós kor-
mányt támogatták. Amikor ennek csillaga leáldozóban volt, ismét fokozatosan 
eltávolodtak a függetlenségiektől, és 1910-től Tisza újonnan megalakult 
Nemzeti Munkapártját támogatták, 1918 őszéig, amikor Károlyi Mihályhoz igye-
keztek igazodni. Nem sokban különbözött a Pesti Hírlaptól a Budapesti Hír-
lap, "a művelt magyar középosztály lapja", ahogyan önmagát jellemezte. Azok 
az újságírók alapították 1881-ben, akiket Légrádyék elűztek. A lap tulajdo-
nosa és főszerkesztője Rákosi Jenő volt. Szélsőségességével igyekezett túl-
tenni az anyavállalaton, bár alapvetően azonos nézeteket vallottak. A kö-
zéposztályon belül leginkább a dzsentrihez szólt. Politikailag Rákosi lapja 
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is ingatag volt, de egyben következetes és kérlelhetetlen: a magyar művelő-
déstörténetbe azzal írta be nevét, hogy valóságos hajszát indított Ady End-
re, a Nyugat, a Huszadik Század és a marxista ideológia ellen, és minden 
gondunkért, kudarcunkért demagóg módon Ausztriát tette felelőssé, ily módon 
törekedve az olcsó népszerűségre, a hazafiasság babérjaira. 

A Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap volt jó ideig a két legjelentősebb 
és leghatásosabb országos napilap. Példányszámuk meghaladta a napi 50 ezret. 
Oldalszámuk ünnepnapokon elérte a 100 oldalt is. Mellettük fontos orgánum 
volt a nagy múltú, mérsékelt Pesti Napló (35—40 000 példány) és a Budapesti 
Napló (évekig munkatársa volt Ady Endre). A legszínvonalasabb konzervatív-
liberális újság a Tisza Istvánhoz közel álló Az Újság. Munkatársai sorában 
találjuk Herczeg Ferencet, Mikszáth Kálmánt, Kóbor Tamást, Kozma Andrást. 
Öt évig Az Újságban írt Móricz Zsigmond is. Példányszáma 30 ezer körül moz-
gott. 

Feltűnő jelenség, hogy a magyar sajtóban nem létezett olyan valóban 
párton kívüli, önálló, tekintélyes és magas színvonalú lap, mint a londoni 
The Times, a párizsi Temps, a New York Times, a Corriere délia Sera vagy a 
Neue Zürcher Zeitung. Ezt a szerepet a német nyelvű Pester Lloyd lett volna 
hivatva betölteni. A viszonylag kicsi (18 000) példányszámú, színvonalas 
hírlap azonban a mindenkori kormányzat nézeteinek volt a közvetítője. 

Egyedülálló jelenség a korabeli magyar sajtóban Az Est. Az angol fél-
pennys és az amerikai egy centes újság mintájára szerkesztett bulvárlap 
példája már a századfordulótól több hasonló kezdeményezést eredményezett 
Magyarországon is. A bevált kísérlet azonban 1910-ig váratott magára. A 
rendkívüli tehetségű üzletember és szerkesztő Miklós Andor olyan tömeglapot 
alapított, amely a sajátságos magyar igényekhez igazodott. Az Est többre 
vállalkozott, mint a milliós olvasóközönség szenzációéhségének kielégítése. 
Miklós Andor felismerte, hogy a magyar sajtó gyenge pontja az önálló ripor-
tázs, az eredeti információ. Az újságok hasábjait vezércikkek, elvi cikkek, 
glosszák, jegyzetek, tudósítások, közlemények, hírügynökségek jelentései, 
tárcák, novellák, hírek töltötték meg. De a lapoknak nem volt önálló ripor-
tergárdája, amely speciális és kizárólagos információval látja el az olva-
sót, felkutatja a témát, rögvest személyesen is a helyszínen terem, ha a 
világ bármely pontján valami fontos vagy rendkívüli történik. A magyar új-
ságírás csak a publicistának és a szépírónak adta meg az egyéniség, a név-
aláírás jogát, a riporternek nem. Az Est olyan gyors, mozgékony, színvona-
las információs hálózatot épített ki bel- és külföldön, amely egyszeriben 
nyugat-európai nívóra emelte a riportázst. Természetesen nemcsak gyilkossá-
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gokról, botrányokról, panamákról, családi drámákról, pletykákról (a bulvár-
lap szokványos témaköre) tudósított, hanem fontos világpolitikai és belpo-
litikai eseményekről is. Nem egy tudósítását a világsajtó is átvette. Ri-
porterei sorába tartozott Kéri Pál, Fényes László, Tarján Vilmos, Molnár 
Ferenc, Pásztor Árpád, Heltai Jenő. 1939-ben bekövetkezett megszűnéséig Az 
Est érte el a magyar sajtó legnagyobb példányszámát. Hétköznap már a tízes 
években meghaladta a 100 000-et, de a háború alatt elérte a félmilliót is. 
E számok jelentőségét érzékelteti a korabeli legnagyobb tömeglapok példány-
száma: a New York-i Journal 700 000, a World 850 000, a philadelphiai Satur-
day Evening Post 1,5 millió, a Berliner Morgen Post 400 ezer, a Le Petit 
Journal egymillió, a Le Petit Parisien pedig 1,5 millió példányt ért el. 
Politikailag Az Est mindig a "lojális ellenzék" szerepét töltötte be, a 
kormányzat igényei és a közvélemény hangulata között egyensúlyozott. 

Végül a század eleji magyar sajtót vizsgálva feltűnik az a sajátossága 
is, hogy hasábjain teret kaptak a magyar irodalom legnevesebb és a legkü-
lönbözőbb eszmei és esztétikai irányzatokat képviselő művelői: Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza csakúgy, mint Ady Endre, 
Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Csáth Géza, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, 
Bíró Lajos, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Szomory Dezső és sokan mások. Tevé-
kenységük hozzájárult, hogy ezt a sajtót, fogyatékosságaival egyetemben, a 
magyar művelődéstörténet maradandó értékeként tartjuk számon. 

A modern magyar sajtómodell kibontakozását a szocialista kritikus anti-
kapitalista szenvedélyével, de érzékletesen ábrázolja Pogány József: "Vala-
ha maguk a politikusok és maguk az írók voltak azok, akik nemcsak politikát 
és irodalmat írtak az újságokba, de akik maguk csinálták az egész sajtót. 
Az újságok politikai és irodalmi pártoknak az exponensei voltak elsősorban. 
Az újságírás egyéni kiválóságokat kereső és szinte művészi munka volt. Nem 
annyira a hírszerzés és feldolgozás, mint inkább a vélemények kifejezése és 
nézetek hirdetése volt a fő tartalma. Volt idő, amikor a három pesti újság-
nak a három riportere Jókai Mór, Petőfi Sándor és Pákh Albert volt. Ma nem 
politikusok és írók írják az újságot, a nagy lapok kapitalista vállalkozá-
sok kezén vannak, akik pénzért vagy befolyásért bocsátják őket rendelkezé-
sére a politikai pártoknak és irodalmi klikkeknek. És azzal, hogy a lap 
párt- és irodalmi orgánumból kapitalista vállalattá lett, a lap munkatársa-
it nem politikai és irodalmi nézetek, hanem pusztán a fizetés, a bér köti 
az újsághoz. Csak megerősíti és aláhúzza ezt az újságírói munka megválto-
zott karaktere is. A publicista tudásának, a krónikás írói művészetének he-
lyébe a riport, a politikai és rendőri riport lép. A modern újság szimbólu-
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ma: a távíró, a telefon, a kőnyomatos, az átlag újságíró szerszáma nem any-
nyira a toll, mint az olló, a Stenografáló ceruza és a ragasztó ecset. Az 
újságírás arisztokratikus passzióból demokratikus foglalkozássá lett." 

A századfordulón a magyar sajtóban fordulat állott be, valami új szüle-
tett. Igyekeztünk ezt a változást a maga sokszínűségében érzékeltetni, kie-
melve a pozitív vonásokat, de nem hallgatva el a negatívumokat sem. A sajtó 
elterjedése jelzője és eszköze a kultúra fejlettségének, egyik alapvető té-
nyezője a tömegkultúra kibontakozásának, a kultúra demokratizálódásának. A 
tőkés fejlődés keretei között végbemenő technikai megújulás, az ipari és 
gazdasági fellendülés azonban elkerülhetetlenül vonja maga után a polgári 
sajtó kapitalizálódását: az üzletszerűséget, a profithajszát, a nemtelen 
vetélkedést, az igénytelenséget, a szellemi prostitúciót, korrupciót, szen-
zációhajhászást, ízlésrombolást. Nem csodálkozhatunk azon, hogy e komplex 
jelenség értékelésekor a legellentétesebb vélemények konfrontálódtak. 

A sajtó megvásárolhatóságának, hitványságának felhánytorgatása szinte 
közhellyé lett Európa-szerte. Az első Világháború előtti Franciaország leg-
botrányosabb panamájának főszereplője a sajtó volt, amikor kiderült: a cári 
kormány állami kötvényeinek elhelyezése végett megvesztegetett valamennyi 
jelentősebb napilapot, hogy azok kedvezőbb képet fessenek az orosz biroda-
lomról. Az angol sajtót pedig Lord Burnham a West End-i találkahelyek azon 
hölgyecskéihez hasonlította, akik többet adnak külsejükre, mint erkölcse-
ikre. 

Nálunk a szellemi élet "nagy öregje", a tekintélyes Gyulai Pál ötvené-
ves írói jubileuma alkalmából szenvedélyes támadást intézett a sajtó "seké-
lyes" és "felületes" ízlésromboló tevékenysége ellen. Hevesen bírálta a 
Nemzeti Színházat is azért a feltűnő műsorpolitikáért, amelynek köszönhető, 
hogy "drámaíróink legnagyobb része hírlapíró vagy valamely hírlap pártfo-
golt ja". Azokra a kritikákra válaszolva, amelyek a kor minden visszásságá-
ért a felelősséget a sajtó nyakába kívánta varrni, szellemesen jegyezte meg 
Ignotus: "A közönséget meg lehet mérgezni, de csak olyan méreggel, ami íz-
lik neki." A legfigyelemreméltóbb azonban Bíró Lajos elemzése: "Egy magyar 
újság tegnap még egyetlen olvasmánya, irodalmi, tudományos, jogi, gazdasági 
lektűrje volt az olvasójának." Bíró elismeri, hogy a tömegsajtó terjedésé-
vel a színvonal csökkent, és ezáltal "az újság elveszti az intellektuelek 
egy csapatát. Mint olvasókat, mint felszínes, a lapokat átfutó olvasókat 
talán nem, de mint híveket, igen. A tudóst és az esztétát elveszíti, a né-
pet megnyeri... ami innen fentről a nívó leszállítása, az onnan lentről a 
nívó emelkedése." 
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Közel egy század múltán, történelmi távlatból nem nehéz ítéletet monda-
ni e vitában. Nem volt alaptalan az aggodalom és a korholás. Gyulai Pál és 
számos kortársa korán felismerte a burzsoá sajtó visszásságait, de a szá-
zadelő hírlapirodalma mégis elévülhetetlen kulturális érdemeket szerzett a 
"nép megnyerésében", a "nívó emelkedésében", a kultúra terjesztésében. E 
történelmi misszió teljesítésének árnyékában elhomályosulnak a vétkek, me-
lyek a kor sajátjai, s a sajtó inkább tükrözőjük, mint előidézőjük. A szá-
zadelő magas példányszámú lapjai voltak az első újságok a magyar sajtó tör-
ténetében, amelyek a tömegekhez, a nép legszélesebb rétegeihez szóltak. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a magyar sajtót ezen univerzális nevelői 
misszió vállalására bizonyos mértékben rákényszerítette a korszak kormány-
zatának kultúrpolitikája, amelynek figyelme nem a tömegek műveltségének e-
melésére, hanem a gyakorlatias oktatásra összpontosult. A német mintára é-
pült, kétszintű iskolarendszerünknek az volt az irányzata, hogy a széles 
tömegekbe beléje sulykolja a kötelező elemi iskolai tanításban azokat az a-
lapokat (írás-olvasás, számolás, fegyelmezett magaviselet), amelyek által 
szocializálódik és hasznosan bekapcsolódhat a korszerű termelésbe. Mindazt, 
ami ezen túlmutatott, s amit e korban általános műveltségnek neveztek, már 
a középiskola adta, s ennek látogatása a nemesi birtokos osztály és a kö-
zéprétegek gyermekeinek, tehát egy szűk rétegnek a privilégiuma volt. Az 
1913—14-es tanévben a hivatalos statisztika szerint a középiskolai tanulók-
nak csupán mintegy 5%-a volt törpe- és kisbirtokos, mezőgazdasági cseléd, 
napszámos és munkás gyermeke (ez utóbbiak arányszáma mindössze 2%). A leg-
több diák földbirtokos és parasztgazda (15,73%), bánya- és gyártulajdonos 
meg iparos (12,64%), kis- és nagykereskedő (10,50%), közhivatalnok (11,30 
%) gyermeke volt. 

Az így felnövekvő új nemzedékeknek az újság valóban "egyetlen olvasmá-
nya" volt. Egyszerre közvetítője az információnak, ismereteknek, műveltség-
nek és egyben gazdasági tanácsadó, a társadalmi normák, erkölcsi követelmé-
nyek, szokások befogadásának terjesztője. Az újságok közművelődési monopó-
liuma egyébként ragályos tünet volt. Nemcsak az alsóbb osztályok műveltségi 
feltörekvésének mutatója, hanem a birtokos nemesség, az egykori, kultúrára 
szomjazó reformnemzedék szellemi hanyatlásának jele is. Az előbbi még nem, 
az utóbbi már nem olvasott könyvet, igényesebb, tartalmasabb szellemi ter-
méket. 

A korabeli tömegsajtó rangját a publicisztika biztosította. A tíz- sőt 
százezres példányszámok rendkívüli lehetőséget kínáltak milliók befolyáso-
lására, a közgondolkodás formálására. Ezt felismerték a legkülönbözőbb vi-
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lágnézetek képviselői, minden politikai párt és áramlat. Más számottevő tö-
megkommunikációs eszköz ebben az időben még nem létezett, a parlament — 
mint fentebb láttuk — az adott politikai struktúrában meddő és életidegen 
közjogi viták, személyes viszálykodások, pártvetélkedések fórumává degradá-
lódott. Az igazi eszmei-politikai harc az újságok hasábjain folyt. Ez nem 
mond ellent a sajtó elüzletiesedésének, mivel éppen a szellemi csatatérré 
nyilvánított publicisztika volt az a — Habermas megfogalmazása szerinti — 
szerkesztőségi rész, amelynek révén kapóssá vált a nyomtatott portéka. 

Figyelmünket a továbbiakban a kor progresszív publicisztikájára össz-
pontosítjuk. Nem azért, mivel hozzá vonz természetes rokonszenvünk, hanem 
azért, mivel történelmi és irodalmi szempontból ez alkotott maradandót. A 
századelő szocialista és polgári demokrata íróinak és újságíróinak vezér-
cikkei, cikkei, polémiái szerves és elidegeníthetetlen — bár még mindig 
nem eléggé ismert és méltányolt — részét alkotják nemzeti kultúránknak. 
Ady Endre és Móricz Zsigmond, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Szabó Ervin te-
hetsége, igényessége és morális bátorsága egy-egy cikkben ugyanolyan káprá-
zatosan csillogott, mint versben, szépprózában vagy a tudományban. 

A tér megszabta keretek között a publicisztika kimeríthetetlen tárházá-
ból egyetlen témát emelünk ki — a leglényegesebbet: a nemzeti tudat és a 
progresszió viszonyát. Fájdalmasan jellegzetes XX. századi problematika ez. 
A konzervativizmusnak világszerte bevált technikája volt és marad, hogy a 
társadalmi haladás eszméit, többek között — istentelen, erkölcstelen, ka-
landor, illuzionista — nemzetietlennek bélyegezze. A magyar reakció is szí-
vesen folyamodott ehhez a politikai manőverhez már a XIX. század elejétől. 
A századfordulón azonban drámai méreteket öltött a konfliktus. Megérlelőd-
tek a társadalmi változás gazdasági és politikai feltételei. A kiváltsága-
ikhoz ragaszkodó birtokos osztályoknak nem maradt más mentsége, mint hogy a 
társadalmi reform érvényesülésének útját a nemzeti érdek megvédésének han-
goztatásával torlaszolja el. 

A közhangulat és a politikai légkör kedvezett a rosszhiszemű manipulá-
ciónak. Magyarországon — ellentétben Olaszországgal és Németországgal — a 
szabadságharc nem hozta meg a nemzeti önállóságot és a teljes szuverenitást. 
A dualista rendszer megszorításai kitűnő talajul szolgáltak arra, hogy a köz-
vélemény elégedetlenségét a társadalmi kérdések helyett a Bécs ellen vívott 
közjogi harc, a frázisos hazafiság, a demagóg nemzetieskedés, a külsőségek-
ben megnyilvánuló kurucoskodás irányába tereljék. A korabeli sajtót lapozva 
az olvasónak gyakran az a benyomása, mintha az igazi ellenség nem is kelet-
ről vagy délről, hanem Bécsből fenyegetne. A felszított hangulati elfogult-
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ságon túl volt azonban objektív alapja is a haza vagy a haladás ellentét ki-
élezésének. A magyar társadalom demokratikus átalakulásának perspektívája 
napirendre tűzte a nemzetiségek autonómiájának, önrendelkezésének kérdését, 
s ennek logikus következményeként az ország integritásának, területi sért-
hetetlenségének problémáját. Ez a probléma valós volt, súlyos és kikerülhe-
tetlen. A progresszió a megoldásnak ésszerű módozatait kutatta, a hivata-
los Magyarország elhallgatta, mítoszok ködébe burkolta vagy lekicsinyelte. 
Az irracionális állt szemben a rációval, az ábrándvilág a kérlelhetetlen 
realitásokkal. 

A progresszió rendkívül nehéz helyzetben volt. Szemben vele olyan tör-
ténelmi nevek, mint Kossuth Ferenc, Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Tisza 
István, a dualizmus korának hagyományos, nagy politikai koalíciói, a pati-
nás nevű újságok, a Pesti Hírlap, a Budapesti Hírlap, a Pesti Napló; a ka-
tolikus Alkotmány, majd az Új Nemzedék; a Budapesti Napló, az Egyetértés, a 
Pester Lloyd, Az Újság, Az Est, mondhatni az egész polgári sajtó, a folyói-
ratoktól a bulvárlapokig, a konzervatív-katolikus újságoktól a liberáliso-
kig, a kormánypárti sajtótól a 48-as függetlenségi szócsövekig. És olyan 
tekintélyes publicisták, mint Rákosi Jenő, Herczeg Ferenc, Eötvös Károly, 
Mikszáth Kálmán, Gratz Gusztáv, Vészi József, Prohászka Ottokár, míg a prog-
resszió csak a Népszavában és a szocialista szakszervezeti sajtóban, a Vi-
lág című napilapban, a Huszadik Században, a Nyugatban hallathatta szavát. 

Hálátlan feladat volt az érvelés, amikor a legbefolyásosabb lapban, a 
Budapesti Hírlapban, a legbefolyásosabb publicista, Rákosi Jenő így buzdí-
tott: "Nem kell ide más... mint harminc millió magyar és miénk volna Európa 
keletje. Tehát annak kellene minden magyar ember zászlajára felírva lennie: 
harminc millió magyar — és meg van oldva minden kérdésünk egy csapással... 
A magyar nemzetnek tehát ismét fel kell emelkednie egy uralkodó nemzet ma-
gaslatára és ezt el tudja érni, ha könyörtelenül magyar lesz minden ízében 
és minden intézményében, ha minden ember egész lelkével megostromolhatatla-
nul magyar soviniszta lesz." S Rákosi Jenő nem állt egyedül ezzel a kedé-
lyeket felajzó retorikával. A mérsékelt, széles látókörű, liberális Vészi 
József is így fogalmazta meg a nemzeti programot: "Negyven esztendő múlva, 
ha isten is úgy akarja, nem lesz Magyarországon nemzeti kérdés, akkorára 
ugyanis tizenhét millió magyar fog élni, s mellette mindössze hét millió 
nem magyar." Vajon mire alapozták tekintélyes publicisták ezeket a jövendö-
léseket?! Mindenesetre szélmalomharcnak tűnhetett a józan észre apellálni a 
nemzeti mámornak, a hetvenkedő önámításnak, a felhőtlen derűlátásnak, öne-
légült türelmetlenségnek ebben a tobzódásában. S ahol még a közismerten li-
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berális Eötvös Károly is kijelenti a kultúrtárca költségvetési vitájában 
1896-ban, hogy a maga részéről egyetlen krajcár szubvenciót sem szavaz meg 
az Operaház számára, mert maga tapasztalta: a zenekar egyik hegedűse nem 
tudta fejből eljátszani a Rákóczi-indulót, ami bizonyítja, hogy az intéz-
mény nem lehet magyar szellemű. Egyébként is, a zeneigazgató nem magyar, 
hanem olasz és német zeneműveket állít színpadra. 

A nemzet és a haladás eszméinek e tragikus, történelmi konfliktusa in-
dokolja Pulszky Ágostnak, Kossuth londoni követe fiának, a Társadalomtudo-
mányi Társaság első elnökének 1900-ban elmondott komor jóslatát: "Minekünk 
talán többfelé és több irányban kell küzdenünk, mint bármely más nemzeti és 
bármely más európai társadalomnak, és éppen ezért az a természetes és kitö-
rölhetetlen és minden törekvés dacára is állandó jellege van történelmünk-
nek, hogy egyenes vonalban, egyszerű, ellenkezés nélkül a demokratikus fej-
lődés hazánkban sohasem következhetik be akadálytalanul hosszú időre." 

A század nemzeti történelmének alakulása meghökkentően igazolta Pulszky 
előrelátásának helyességét. S igaza volt abban is, hogy a magyar progresz-
szió európai viszonylatban is hátrányos helyzetbe került. Amint az történni 
szokott, a politikai vitákban az acélpáncélba öltözött, de szellemi fegy-
vertárában fogyatékos bajvívó úgy igyekszik a szópárbajt kikerülni, hogy 
ellenfelébe belefojtja a szót, vagy diszkriminálja, mielőtt az érvelhetne. 
Az értelmiség egyik felét, írta Ignotus, "ha mer más fejjel gondolkodni, 
mint a másik fele, idegen bálványok imádójának bélyegzik és kilakoltatják a 
nemzet szeretetéből". Illyés Gyula három évtizeddel később ugyanígy nyilat-
kozott: "Kitessékelték őket a nemzetből" — mondotta Jásziékról. Ám ezzel a 
kísérlettel, hogy a hazafiatlanság, nemzetietlenség vádjával karanténba 
zárják a progressziót, évtizedes vita indult, mely végigvonul századunkon. 
A nemzeti identitásnak ezt a válságát drámai indulattal fejezi ki Ady End-
re: "Vagyok olyan jó magyar, mint bárki. Csak az országos eszeveszettség 
idején kell magyar írónak ilyen gyanúsítások ellen védekezni. Nem hazaáru-
lás, ha a magyar kultúrviszonyok valakit nem elégítenek ki. Sőt, ez a leg-
magyarabb hazafiság. Mert jelenti azt, hogy az országot a legnagyszerűbbek 
között akarja látói az ember." S a dac nem rejti el a keserűséget Jászi 
Oszkár kifakadásában: "Közel van az idő, amikor a hazaáruló jelző megtisz-
teltetés lesz ebben az országban." A védekezésbe szorított, magyarázkodásra 
kényszerített publicisták érzelmi kitörésének objektív indítékait tudomá-
nyos szigorral definiálta Kunfi Zsigmond: "A feudalizmus szolgálatába sze-
gődött nemzeti eszmének és a nemzeti érdekek ellen is érvényesülni kívánó 
demokráciának az összeütközése volt ez a harc. Igen sokak számára váratlanul, 
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érthetetlenül nőtt ki a konfliktus máról holnapra a földből." S másutt sem 
kevésbé határozott és világos Jászi: "A leghatározottabban állást kell fog-
lalni azon törekvésekkel szemben, amelyek a hazafiságot egy osztály, egy 
klikk vagy egy párt számára monopolizálni akarják és amelyek nem szűnnek 
meg soha minden retrográd törekvést nemzetiszínű zászlóba bújtatni." 

A második reformnemzedék mostoha állásokból vívta meg a maga harcát a 
gondolat, a tudomány, a művészet szabadságáért. Rövid két évtized alatt eu-
rópai szintre emelték, korszerűvé tették a magyar kultúrát. Az új: demokra-
tikus és nemzeti tudat formálásából oroszlánrészt vállaltak. Nem riasztot-
ták őket vissza tekintélyek és közhelyek, évszázados előítéletek, elfogult-
ságok. írásaikkal szellemi előkészítői voltak a demokratikus átalakulásnak. 
Gondolatai terjedtek, és sikeresen feszítették szét a régi, túlhaladott 
eszmerendszert. Reformtörekvéseik kiteljesedését, a magyar polgári átalaku-
lást, a háború kirobbanása akasztotta meg. 
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SZŰCS TIBOR 

BALLADA ÉS SZINTÉZIS A KÉKSZAKÁLLÚ-MISZTÉRIUMBAN 

Azt, hogy a Kékszakáll-monda nem egyszerűen egy hátborzongató eseményt 
akar elmesélni, mi sem bizonyítja jobban, mint éppen az a tény, hogy a 
Faust- és a Don Juan-témához hasonlóan számtalan különböző feldolgozásával 
minden kor számára volt mondanivalója, aktualizálható üzenetre hívó ihlető 
ereje. "A kékszakállú herceg vára", Balázs Béla 1910-ben írott szimbolikus 
drámai műve szinte maga is "vár": régi "építőkövek" felhasználásával ké-
szült modern alkotás, amelybe absztrakcióval és stilizálással épülnek be a 
kívülről kapott motívumok, illetve emblémák, a témához kapcsolódó szimboli-
ka és a filozófiai-esztétikai hatások különféle rétegei. Maga a szerző így 
vall erről: "Egyelőre azt látom, hogy nem mesék vannak, hanem össze-vissza 
rakott mesemotívumok. Ezek a kövek... Ezekből kell felépítenem a drámát. E-
zek a mítoszrégiségű és mítoszhatalmú dolgok..."^ 

Mind tematikai, mind stilisztikai szempontból igen összetett e miszté-
rium külső kontextusa: a Készakállú-monda történeti magjától, a mitológiai 
és népköltészeti ősforrásokra visszavezethető szimbólumok és emblémák 
(szám-, fény- és színszimbolika, tilalom-, próbatétel-, kíváncsiság- és 
megváltás-motívum stb.) megjelenésétől az ismertebb művészi feldolgozásokon 
át (Perralult, Tieck, Maeterlinck, A. France) a szimbolizmus, a szecesszió, 
az impresszionizmus és az expresszionizmus vegyesen érvényesülő hatásáig 
terjed ez a kör, de nem feledkezhetünk meg a költő számára személyessé vált 
társadalmi-kortörténeti háttérről (az imperializmus, az elidegenedés, a ma-
gányérzés problémáiról), sőt az ennek árnyékában eklektikusán ható filozó-
fiai nézetek (az idealista intuitivizmus, az újplatonizmus, a panteizmus) 
számbavételéről sem. 

B a l á z s Béla: Napló (Tények és tanúk). Magvető, Bp. 1982. I. 491— 
492. 
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A fenti összefüggésrendszerben alapvető fontosságú a népköltészet hatá-
sa, amely "A kékszakállú herceg vára" tartalmát és formáját, e kettő egysé-
gét jellegzetesen meghatározza. Balázs Béla szimbolizmusával is azt a lénye-
get, a számára titokzatos felszín mögött rejtőzködő igazságot kutatta, a-
melynek felismeréséhez ennek megfelelően végletekig egyszerűsített, sajáto-
san stilizált művészetével közeledett. így jutott el a népköltészet ősere-
jűen egyszerűvé csiszolódott formakincséhez, a magyar népdal, népmese és 
népballada elemeinek felhasználásához: "Magyar drámastílust kerestem. A szé-
kely népballadás dramatikus fluidumát akartam színpadra nagyítani. A nép-
dalnak keveretlen ősszíneivel akartam modern lelket festeni. Azt akartam, 
amit Bartók... Hittük, hogy az egészen újat csak az egészen régiből lehet 
kipalántázni, hogy csak az ősmatéria bírja el a mi spiritualizálásunkat... 

2 
Mert csak az igaz, ami egyszerű." A régi székely-magyar népballadák nyel-
vén és ritmusában megalkotott Kékszakállú-misztérium legközvetlenebb tema-
tikai ihletője szintén balladakincsünk volt; szimbolikus szinteződésében 
két balladai embléma emelkedik ki a számos népköltészeti motívummal építke-
ző szerkezetből: a "fejbe nézés" és a "beépülés" motívuma. 

Az "Elcsalt menyecske" típushoz tartozó "Molnár Anna" balladánkban ta-
lálható egy honfoglalás előtti hősénekből vett motívum a fa alatt lejátszó-
dó jelenetben, amelynek egyes mozzanatai (a lány ölébe hajtott fej, fejben 
kerestetés, elalvás, a lány sírása, a fölakasztott nők látványa) — a többi 
nép hasonló tárgyú balladáival szemben — itt együtt fordulnak elő, s ebben 
az asszony pihenés közben a férfi "fejébe néz" (tetvész, kereskedik, átvitt 
értelemben a gondolatait fürkészi). Ennek az egyébként az ószövetségi Bí-
rák könyvében is megjelenő motívumnak, a fejben keresésnek az álomba ringa-
tó, érzelmi és gondolatolvasó jellege átalakított és átértelmezett formában 
szerintünk Balázs misztériumában is azonosítható, s kulcsfontosságú, ahogy 
ez a belső világot hangsúlyozó vár=lélek azonosításból következően a lé-
lek titkainak feltárásával, a látás útján való ismeretszerzéssel, a másik 
emberbe való behatolással összefügg. A szemkontaktus e jelképes szerepe a 
misztérium prológusában a közönségre irányuló fatikus funkcióként, a dialó-
gus szerzői utasítása szerint pedig a beszédtárssal létesített közléscsere 
mélységének hitelesíteseként működik. Molnár Anna balladájának e megfelelő 

2 B a l á z s Béla vallomása a Bécsi Magyar Újság 1922. május 21-i számá-
ban. 

а г g y a s Lajos: A magyar népballada és Európa. Zeneműkiadó, Bp. 
1976. II. 54—63. — Vö. L á s z l ó Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. 
Bp. 1944. 416-421. 
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részletére ("Nézz egy kicsit a fejembe!") még a nyelvi megfogalmazásban is 
kísértetiesen emlékeztet Balázs művének nyitás- és szem/nézés/látás-motívu-
ma: 

"Nézzük egymást, nézzük..." 
"Szemem pillás függönye fent..." 
"Mit látsz?" - "Nézd,...!" - "Lásd,...!" 
"Nyisd ki!" stb. 

A bibliai áldozat-embléma népi változatának tekinthető beépülés-motívum 
feltűnő rokonságot mutat az európai népballada "Falbaépített feleség" típu-
sával, közelebbről ennek magyar változatával, a Kőműves Kelemenné balladá-
jával: ahogyan a ballada hősnőjét — a néphit szerint minden újhoz szükséges 
építő áldozathozatalként — befalazzák a csak így szilárd és maradandó vár-
ba, úgy épül be Balázs Juditja örök emlékként Kékszakállú várába, a lélek-
be, amikor a férfi őt is besorolta a régi asszonyok közé, magába zárta a he-
tedik ajtó "örökőrző álomkamrája", beolvadt az éjszaka sötétjébe. Az, aki 
meg akarta változtatni a várat, most hasonló lett hozzá, részévé vált annak. 
Mire Judit megismeri, bejárja Kékszakállú titokzatos és idegen világát, s 
fölfedezi benne a maga helyét, addigra a titkokkal együtt a változtatás le-
hetősége is megszűnik. A jelenbe érő múlt és a jövőbe nyúló jelen nagy pil-
lanatában, éppen a titok megfejtésekor már "róla szól a mese": Kékszakállú 
immár nem hozzá, hanem csupán róla beszél. Azzal, amit éppen akkor átél, o-
lyan másokkal meg nem osztható múlttá, emlékké válik, amely Kékszakállú szá-
mára így bármikor felidézhető örök jelen, mert már lelkének része, "tartam". 
("És mindig is éjjel lesz már.") 

Balázs misztériuma tehát két ősi balladánk alapmotívumainak egyesítésé-
vel alkotott modern, erősen szimbolikus mű, amelyben Molnár Anna balladatí-
pusa (az elcsalt feleségről) elsősorban a denotáció jelentésrétegére és 
nagyjából a mű első, nagyobbik felére, Kőműves Kelemenné balladatípusa (a 
falbaépített feleség áldozatáról) pedig inkább a konnotációra és a mű befe-
jezésére lehetett alakító hatással. 

Az eredeti történet a feleséggyilkos Kékszakáll históriája. Balázs Béla már 
a denotációban is túllép ezen, hiszen művében a titok végső megfejtésekor, 
a hetedik ajtó feltárulásakor élő, mégpedig a férfi emlékezetében tovább é-
16 és megszépült hajdani szerelmek, Kékszakállú régi asszonyai lépnek elő. 
A misztérium szimbolikájára, illetve konnotációjára a következő változatok 
ismeretesek: 
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a) pszichológiai értelmezés (a férfi és a nő eltérő lelki alkatukból a-
dódóan eleve tragikus szerelme; az ajtók a férfilélek titkait rejtik); 

b) szociológiai értelmezés (a "haddal tele" imperializmus, az elidege-
nedés, a feloldhatatlan magány; az ajtókra tagolódó vár-lélek végletesen 
megosztott egész a részek mögött); 

c) esztétikai-irodalomszociológiai értelmezés (a művészsors, a művészi 
önmegvalósítás, a magányos művész alkotása; metanyelvileg: műalkotás a mű-
alkotásról) ; 

d) filozófiai interpretáció (az ember életútja a titkokkal tele világ-
ban — a megismerés és a megélés kettős folyamatában; a jelenségek mögött 
rejlő lényeg egyetemessége és az ember nembelisége: "rólunk szól a mese"). 

Balázs Béla műve polifon alkotás, amelyben a denotáció és e négy konno-
tációs réteg nem egymást kizárva, hanem inkább egymásra épülve érvényesül. 

E két alapmotívumon (a fejbe nézés és a beépülés emblémáján) kívül to-
vábbi tartalmi megfelelések fedezhetők föl régi népballadáink és Balázs mo-
dern műve között. Ezek közül a legtöbb Molnár Anna balladájára vezethető 
vissza; ezzel kapcsolatosak alábbi idézeteink. "Gyere velem, Molnár Anna..." 
— így, a nyugati típus hívogató formulájával kezdődik e balladánk legtöbb 
változata. Balázs Kékszakállúja pedig ezt kérdezi többször is: "Judit, 
jössz-e még utánam?" 

A balladában hosszú úton elfáradt gyönge lábára hivatkozik a hősnő: 
"Nyugodjunk meg, Sajgó Márton, Mert elfáradt gyenge lábom". Judit hasonló 
kifogása így hangzik a misztériumban: "Hosszú útban fáradt térdem...". A 
csábító hívásával .Molnár Anna kisfiára és férjére mint visszahúzó erőkre 
hivatkozva ellenkezik: "Nem megyek én...". Judit önként követi Kékszakállút 
("Megyek, megyek, Kékszakállú"), s férfi maga emlékezteti a nőt elhagyott 
családjára (anya, atya, testvér, vőlegény). A legtöbb Kékszakáll-változat-
ban a fivérek mentik meg a nőt. A magyar megfelelőkben nem, hanem a hősnő 
maga (Molnár Anna). Balázs művében mégis van két sornyi célzás az üldöző 
családtagokra: "Atyád éles kardot szíjaz, Testvérbátyád lovat nyergel...". 
Ez tehát vagy a külföldi motívum átvétele, vagy inkább a másik magyar bal-
ladatípus (a "Bátyja üldözi húga vőlegényét" típus) hatása, amely éppen nem 
e motívum révén áll kapcsolatban Molnár Anna balladájával, hanem más közös 
szövegtömbjeik által. 

A vándorlás-motívumnak, a világirodalom oly sok alkotásában meglevő uta-
zás-keretnek eltérő az idő-tér helyértéke: a balladában az elején elbeszélt 
külső vándorlás folklorisztikus kellékelem, "hosszú út" a rengetegben, a 
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misztériumban viszont jobban kibomborodik átvitt értelme. "Megérkeztünk" — 
ezzel a mondattal nyitja Kékszakállú a drámai párbeszédet, in médias res 
kezdéssel indul a küzdelem a várba történt megérkezéskor. Minden máris a 
lényegre irányul; a külső vándorlásra lesz egy-két tömör visszautalás, de a 
hangsúly a belső vándorláson, a titkok hét ajtaja mentén kijelölt lelki 
vándorúton van. A ballada központi jelenetének, a vándorlásnak és pihenés-
nek, valamint a fordulatnak a színhelye az erdő sűrűje, amelynek misztéri-
umbeli megfelelőjét nem nehéz a várban megtalálnunk, hiszen közös vonásuk a 
sötétség, a zártság, az áthatolhatatlanság, amelyben mint kiismerhetetlen-
ben könnyű eltévedni. Bár a ballada nem várban játszódik, egyes változatai 
utalnak arra, hogy a férfinak van vára: "Nekem vagyon hat kőházam, Hetedi-
ket most csinálom." E számok egyúttal megfeleltethetők a misztérium 6 + 1 
ajtajával. Más változatban: "Vagyon nekem hat palotám, S hetedikbe téged 
'teszlek!" Erre rímel Judit besoroltatása is: "Negyediket éjjel leltem..." 
Ismét más változat szerint: "... hetediket neked adom." Erre emlékeztet 
Kékszakállú adományozása: "Most már, Judit, mind a tied..." 

Az, hogy a magyar balladahős katona, akinek kardjával a hősnő levágja 
csábítója fejét, magyarázatot ad arra, hogy miért szerepel Balázs művében a 
fegyver-motívum külön jelenetté tágítva is, azaz a fegyveres-ház a második 
ajtó mögött. 

A fa alatti pihenés jelenete látszólag, külsőleg nyugvópont a balladá-
ban, valójában itt a legerősebb, legmozgékonyabb a belső, lelki feszültség. 
A vándorlásban elfáradt pár a ballada szövege szerint leül a fa árnyékába 
(sötétség-motívum), s a férfi szájából elhangzik a figyelmeztetés: "Fel ne 
nézz te erre fára!" (Más változatban: "Csak fel ne tekints az égre!") Ez a 
Kékszakáll-témához kapcsolódó tilalom-motívum balladai megfelelője, amely-
nek misztériumbeli előfordulása: "Ne nyissad ki!" — "Akármit látsz, sose 
kérdezz!" A fa alatti jelenet következő mozzanatában a férfi elalszik, álom-
ba merül (a misztérium "örökőrző álomkamra"-motívuma), a férfi felszólítá-
sára az asszony a "fejébe néz". Ahogy a tilalom elhangzását a balladában a 
fa alá telepedve a "fejben keresés" követi, ugyanígy a misztériumban a vár-
ba érkezve a lélek ajtajainak kinyitása következik. Közben a ballada hősnő-
je felfedezi a fán az akasztott lányokat. Számuk egyes változatokban hat, 
tehát Molnár Anna lenne a hetedik. A Kékszakáll-téma legtöbb népi változa-
tában és irodalmi feldolgozásában hét a kulcsszám. Balázs Béla azonban ezt 
a számot csak az ajtókra vonatkozóan tartja meg, művében a nők száma 3 + 1 . 
Ennek az eltérésnek, az ajtók és a nők száma különbözőségének valószínűleg 
az a mélyebb értelme, hogy egy-egy ajtó titka nem azonos egy-egy régi sze-
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relemmel csupán, s azt is kiemeli, hogy a régi szerelmek a lélekben valahol 
egy helyen, együtt vannak (a hetedik ajtó mögött), de — azonos és eltérő 
módon egyaránt — kapcsolatban állnak a többi ajtóval is. (A misztériumban 
szereplő jelképes számok külön-külön pedig a mitológia és a folklór szám-
szimbolikájára vezethetők vissza.) 

A tilalmat Molnár Anna is megszegi, és a látvány sírásra fakasztja, de 
a könny-motívum már itt is a régi asszonyoktól eredően, metonimikus (érint-
kezési) alapon egy tárgyhoz, mégpedig a meggyilkolt asszonyokat felakasztva 
tartó fához kötve fordul elő ("bukros fának hull harmatja"), de egyúttal 
metaforikusán (harmat = könny), mintha a fa sírna. Metonímia és metafora 
ugyanilyen kombinációját fedezhetjük föl Balázs könny-motívumában, a hato-
dik ajtóra (a könnyek tavára) már a szöveg elején előre utaló "Vizes a fal" 
kijelentést értelmező "Sír a várad" mondatban. A nedves fal a síró vár, a-
melynek részeivé váltak a hetedik ajtó mögött élő régi asszonyok. A csábító 
gazdagságára utaló kincs és a vér kapcsolatát a ragrímhelyzet is erősíti ab-
ban a szövegrészben, amelyben Molnár Anna a férfi életéért könyörgő szavai-
ra így válaszol: "Nem kell nekem a te kincsed, Kell nekem a piros véred". A 
dolgok jó és rossz oldalának, a kincs- és a vér-motívum együttes előfordu-
lásának ez is ösztönzője lehetett Balázs művében. 

Közös az öltözetváltás mozzanatának megléte, de eltérő a szerepe és a 
formája. Molnár Anna álruhába, a csábító katona dolmányába öltözik, és így 
hasonlóvá lesz a megölt férfi külsejéhez, de szándéka szerint csak általá-
ban az idegenhez, hogy ne ismerje föl családja. Kékszakállú Juditjának azért 
kell a koronát, a palástot és az ékszert magára vennie, hogy б is hasonul-
jon a többi asszonyhoz, beolvadjon a várba, belőle is megszépített múlt-em-
lék legyen. Az öltözetváltás ott megtévesztő és önkéntes, itt azonosuló és 
kényszerű. 

Tapasztaltuk, hogy a balázsi mű tartalmi elemeinek népköltészeti gyöke-
reit kutatva nem elégséges csak a Molnár Anna-balladát megvizsgálni, a ku-
tatásba egyéb balladákat is szükséges bevonni. Az öltözetváltást illetően 
is van olyan mozzanat a misztériumban, amelyhez más klasszikus székely és 
csángó népballadákban találjuk meg az előzményeket. Ezekben a szoknya jel-
zője színére, anyagára és minőségére utal. A "Kékszakállú"-ban előforduló 
palást és korona négy viselőjének, a négy asszonynak megfelelően kap más-
más jelzőt (sorban: hűs, tűz-, bú-, csillagos palást; ezüst, arany, gyön-
gyös, gyémánt korona). A feltűnő azonosság tehát e jelzős szerkezet meglé-
te, illetőleg Judit szoknyájára vonatkozóan az e balladákból átvett "szép 
selyem" jelző használata, másrészt pedig az, hogy az öltözködés a "Kéksza-

352 



kállú" egyik jelenetében is összekapcsolódik Judit egyik halogató kifogásá-
val: "Felakadt szép selyem szoknyám." A Barcsai-balladában is időt akar 
nyerni az öltözködéssel a hősnő, s az ajtónyitás ilyen halogatása Bátori 
Boldizsár balladájában is megfigyelhető. 

Kereteinket meghaladó, külön vizsgálódást igényelne a magyar ballada 
tipikus konfliktushelyzetei és témái közül azok számbavétele, amelyek Mol-
nár Anna balladájában is előfordulnak (például a házasságon kívüli és belü-
li szerelem, a belőle fakadó összeütközés; a csábítás, az elcsábított visz-
szatérése; szeretőgyilkosság és bűnhődés), valamint a magyar balladák tipi-
kus motívumai (jelenetei, szereplői, fogalmazási részletei) közül azok elem-
zése, amelyek e balladának és/vagy a misztériumnak is részei: ablak, ablak-
ban síró,n6, ajtó, az ajtónyitás halogatása; álom; álöltözet; búcsú; baljós 
előjel; erkély; építőáldozat; fejben keresés; fokozatokban feltáruló konf-
liktus, fokozatos kiábrándulás; halál; kibúvó feleletek, leleplezés; próba; 

4 
sirató-búcsúztató; sürgetés; talányfejtés, virágszereplők. 

Balázs műve egyaránt viseli a misztérium szerkezeti képletét (az álta-
lános drámai sajátosságokon túl) és a ballada műfaji jegyeit (még bizonyos 
egyéb népköltészeti vonásokkal együtt). A balladai szintézisben lényeges, 
hogy Balázs Béla a népballada formakincsével együtt vette át az idézett 
tartalmi mozzanatokat (a téma- és motívumelemeket), mégpedig nemcsak a Mol-
nár Anna ballada, hanem általában a népballada, sőt bizonyos szempontból 
még általánosabban: a népköltészet formavilágával együtt. A költő tömör, 
balladai homályú és balladás lüktetésű drámáját ősi nyolcasban írta meg: u-
gyanabban a hangsúlyos verselésű formában, amelyben Molnár Anna balladája 
megszületett. A nyolc szótagos sorokban, egyszerű rímtelenségekben hömpöly-
gő párbeszéd komor méltóságteljességét tovább fokozzák a tragikus hangvéte-
lű ballada emelkedettségéhez illő szavak és fordulatok: "Urak, asszonysá-
gok"; "régi rege"; "messze néző szép könyöklőm"; "Te vagy váram fényessé-
ge"; "Szépek voltak, százszor szépek...". Az ún. műfaji jelentést nemcsak 
ezek a pragmatikus, hanem a nyelvrétegbeli vonatkozások is erősítik — el-
sősorban a históriai légkört teremtő prológus népnyelvi, illetőleg archai-
záló fordulataival: "Haj regö rejtem..."; "az világ"; "Régi vár, régi már 
Az mese, ki róla jár, Tik is hallgassátok". A színpadi ballada elé írt pro-
lógushoz szintén az ősi énekelt néphagyományból, a regösénekből merített 
mintát Balázs. A prológusban refrénszerűen visszatérő "urak, asszonyságok" 

4 V a r g y a s Lajos: i. т., II. 803—807. (Felsorolásunk elemeit az itt 
található listából választottuk ki.) 

6 353 



— a közönség megszólításaként, fatikus "kiszólásként" — a középkori "kép-
mutogatók" frazeológiáját is idézi. Balázs legtöbb stíluseszköze népi ihle-
tésű, ezek a választott népi formát stilárisan is hitelesítik. 

A mű legfontosabb balladai műfaji jegyeinek vizsgálatában abból indu-
lunk ki, hogy a ballada sajátos módon ötvözi a líra, az epika és a dráma a-
lapvonásait, amikor költő formában beszél el egy tragikus összeütközést. "A 
kékszakállú herceg vára" is három ennek megfelelő szövegtípusból építkezik: 
a leírásból, az elbeszélésből és a vitából — kétségtelenül a drámai jelleg 
uralkodásával. A vár-lélek jellemzőinek leírása a mellékszövegben (a szer-
zői utasításokban) olvasható, s vizualitásként jelenik meg a színpadon. Ezek 
a szín- és fényhatások, mozgások, beállítások a jelképrendszer fontos esz-
közei. Az elbeszélés a főszöveg kiemelt helyzetű betétje, Kékszakállúnak az 
asszonyokhoz külön-külön szóló emelkedett búcsúztatója a hetedik ajtó jele-
netében. Epikus jellegét a régi szerelmek és Judit történetének időrendben 
való felidézése és a hangsúlyozott kívülállás kölcsönzi. A főszöveg egyéb-
ként elsődleges funkciójában megvitatja a két főhős viszonyát. E beszélt 
nyelvhez közeli drámai dialógus a közléscsere folyamatában zajlik. 

A balladák lényeges ismérve a sűrített, gyakran egyetlen jelenetre ösz-
szevont cselekmény, amelyből minden mellékes kimarad, ezáltal az előadásmód 
szaggatott, sodró erejű és izgalmasan homályos. A balladai sejtelmesség és 
elhallgatás, a szöveg részleges kötöttsége a misztériumban is funkcionális, 
a titokzatossághoz fűződő, kísérteties hangulató szövegrészeket jellemzi. 
Például az ismétlődő "rettentő titkos hír" állandóan csak a sötét vár képé-
vel fordul elő, de közelebbi meghatározását nem tudjuk meg — egészen a he-
tedik ajtó kinyitása előtti jelenetig, amikor végre kiderül a hír addig 
csak sejtett tartalma. Ezzel függ össze a balladai kihagyások, az ún. üres 
mondatok kérdésköre, amelyeknek látens tartalmát, sugallt jelentését szin-
tén a közlés részeként kell kezelni. Ilyen például az utolsó jelenetben, a 
Judit besorolását indító szövegrészben hiányzó — 'Ö is közéjük kerül most 
már' jelentéssel körülírható — közlésrész. Azt, hogy mégis oda kell érte-
nünk, hogy implicite ott is van, Judit heves tiltakozása is bizonyítja. Ezt 
a többiek közé való besorolást számos ponton előkészítik Kékszakállú koráb-
bi célzásai, szintén látens tartalomként. A "Tied most már mind ez a kincs..." 
(harmadik ajtó), az "Itt lakik nap, hold és csillag, S leszen neked játszó-
társad" (ötödik ajtó) sorok Judit eljövendő részességét vetítik előre. 

A ballada izgatott mozgalmasságát általában az is fokozza, hogy az e-
seményeket, azok előzményeit és okait nagyrészt a szereplők szájából tudjuk 
meg. A "Kékszakállú"-ban mint drámai műben kizárólag így: elsősorban a drá-
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mai párbeszédből, másodsorban Kékszakállú befejező lírai monológjából, a ré-
gi szerelmekről szóló és Juditot búcsúztató "regiszter-áriából". A magyar 
népballadára jellemző beszéltetés, a párbeszédközpontúság, ezek középkori 
hagyományokra is visszatekintő megjelenítése miatt sem véletlen, hogy Ba-
lázs Béla drámai formában dolgozta fel "balladai vízióját", színpadi előa-
dásra alkalmas keretet választott a belső történések kivetítéséhez. Egyéb-
ként Molnár Anna balladájában is sok a párbeszédes elem, sőt azzal is kez-
dődik: "Gyere velem, Molnár Anna...". 

A középkor végén virágzó balladának nagy újdonsága volt a rövid, tömör, 
szaggatott drámai stílus és a társadalmi-lélektani tematika: az embernek 
lelkiállapotokban, illetve az egymáshoz fűződő viszonyok összeütközéseiben 
való ábrázolása. Feltűnő balladai sajátosság a lelkiállapot rajzát elmélyí-
tő ismétlés, többféle formában is: 

a) A sorkettőzésre számos példa idézhető a "Kékszakállú"-ból: 

"Milyen sötét a te várad! 
Milyen sötét a te várad!" stb. 

b) A refrènes ballada hatása ugyanannak a sornak a többszöri visszaté-
rése különböző szövegkörnyezetekben. Ilyen például a prológusban az "urak, 
asszonyságok" megszólítás, a dialógusban pedig egyes fontos állítások is-
métlődése: 

"Nem tudod, mit rejt az ajtó..." stb. 

Az ilyen ismétléseknek lényeges szerepük van a szimbolikus jelentések kia-
lakításában, mivel a visszatérő jelentéselemek — az ismétlődéssel és más 
elemekkel kombinálódva — különböző szövegkörnyezetekbe kerülnek, s ezzel a 
"vár" jelentése folyamatosan változik, módosul, gazdagodik. Az azonos, is-
métlődő elemek funkcionális szempontból különbözőekké válnak, hiszen más-
más szerkezeti pontokon foglalnak helyet. így éppen ezek az azonos elemek 
mélyítik el a szövegrészek különbözőségét, tehát az ismétlés nem egyhangú-
ságot, hanem jelentésbeli változatosságot eredményez: a hasonlóság kiemeli 
az eltéréseket is, az ismételt (állandó) elemek körül cserélődő (változó) 
szövegkörnyezetek révén módosuló jelentést. Az ismétlés éppen azzal teremti 
meg a másodlagos jelentések létrejöttéhez a kedvező föltételeket, hogy olyan 
helyzeteket alakít ki, amelyekben egyes elemek között igen szoros a kapcso-
lat, míg más szinteken ugyanezen elemek között igen laza a kapcsolat. Ahogy 
csökken az elem önálló jelentősége az ismétlődéssel, úgy növekszik az ösz-
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szekapcsolódás módjának szerepe: az elemek maguk formalizálódnak, de formai 
kapcsolataik újabb jelentéstartalmakkal telítődnek. 

c) A népballadákban is előforduló variációs ismétlésnek hasonló szerepe 
van Balázs művében: 

"Minden ajtó legyen nyitva! 
Szél bejárjon, nap besüssön! 
Legyen nyitva minden ajtó!" stb. 

A téma-réma szerkezet változása nemcsak Judit szándékának, határozottságá-
nak erősödését tükrözi, hanem a felszólítás, a kívánság hangsúlyeltolódását, 
a másodlagos jelenség mélyülését is. 

d) A rematikus ismétlésnek ezenkívül élénkítő szerepe is van: 

"Milyen sötét a te várad! 
Milyen sötét! — Milyen sötét!" stb. 

Az ismétlés ilyenkor már csak az előző közlés rémáját, újszerű részét tar-
talmazza. Ezáltal a szereplő egyrészt kiemeli állításának határozottságát, 
s a formai tömörséggel meggyorsítja az ismétlődésekben kibontakozó szimbo-
likus jelentésszervezés folyamatát, másrészt a mű nyelvezete közelít a ter-
mészetes élőbeszédhez, illetve a népnyelvhez. 

Ehhez hasonló hatásúak Kékszakállú Judit kérdéseire adott szűkszavú vá-
laszai például az expozícióban: 

— Nincsen ablak? — Nincsen erkély? 
— Nincsen. 
— Hiába is süt kint a nap? 
— Hiába. 
— Hideg marad? — Sötét marad? 
— Hideg — sötét. 

e) Szintén gyakori a népballadától ihletett egyszerű szóismétlés soron 
belül: 

"Megyek, megyek, Kékszakállú." stb. 
f) Balladai felsorolásokban szokásos fokozó ismétlés foglalja össze 

például a vér-motívum kibontakozó felhalmozódását: 

5Vö. J. M. L o t m a n : Szöveg, modell, típus. Szerk.: H o p p á 1 Mihály. 
Gondolat, Bp. 1973. 74-77. 
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"Tudom, tudom, Kékszakállú, 
Mit rejt a hetedik ajtó. 
Vér szárad a fegyvereken, 
Legszebbik koronád véres, 
Virágaid földje véres, 
Véres árnyat vet a felhő!" stb. 

g) A balladai strófaismétlő szerkezet (az ún. Gerüststrophenlied, "ke-
ret-strófa-dal") szövegében egy teljes versszak ismétlődik állandóan oly 
módon, hogy egy-egy szó, részlet vagy szereplő megcserélése adja a szöveg 
fejlődését. A misztériumban nincs versszak-tagolódás, de e jelenség megfe-
lelőjét megtaláljuk gyakori gondolatritmusaiba sűrítve. Eredeti értelemben 
is strófaismétlő szerkezet van viszont Kékszakállú asszonybúcsúztató lírai 
monológjában, az emelkedett hangú befejező jelenetben, e "regiszter-áriá-
ban": 

"Hajnalban az elsőt leltem..." 
"Másodikat délben leltem..." 
"Harmadikat este leltem..." 
"Negyediket éjjel leltem..." 

Ezekkel a sorokkal kezdődik az egy-egy napszakhoz tartozó asszonyok felidé-
zése. A sorozat zárt teljességet ad: a négy napszak kicsiben megismétli, 
mintegy összefoglalja e befejező nagy jelenetben az egész mű menetét, a sö-
tétségtől a sötétségig ívelő életutat: az élet hajnalától a férfikor delén 
és az öregedés "bágyadt" estéjén át az örök éjszakáig. A négy egység össze-
tartozását a búcsúztatóban a nyelvi megformálás, a strófaismétlő szerkezet 
gondolatritmusában állandósult téma-réma struktúra teszi zártan harmonikus-
sá, s ezt az összefogottságot még az "övé" névmás ismétlődése is erősíti. A 
Hajnal, a Dél, az Est és az Éj asszonya felé áradó egy-egy himnusz azonos 
szerkezetét, gondolatritmusra épülő dikcióját, a vár egységének harmóniáját 
csupán a régi asszonyok után következő Judit tiltakozó szavai, illetve Kék-
szakállú azon mondatai szakítják meg, amelyek a legszebb asszonynak több-
letként járó dicsőség átadására hangzanak el. A 3 + 1 búcsúztató szerkezeti 
képletében az állandó, illetőleg ismétlődő elemek mellett csak a napszakok, 
számuk, jelzőik változnak. A négy asszonyra vonatkozó szövegrészek azonos 
struktúrájának szegmentumai egy-egy sorként: 

1. a megtalálás ideje (napszak) — a sorszámmal, 
2. az illető napszak jellemzése (színek stb.), 
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3. a napszakhoz tartozás teljessége ("minden..."), 
4. a hozzá tartozó palást jellemzése (szín stb.), 
5. a hozzá tartozó korona jellemzése (szín stb.), 
6. a napszakhoz tartozás teljessége ("minden..." = a 3. szeg-

mentum megismétlése). 

A mű szerves építkezésében legnagyobb egységei, az ajtó-jelenetek is u-
gyanezen elv szerint megvalósult, tehát strófaismétlő szerkezetet mutatnak, 
ugyanis a hét ajtó egy-egy jelenetének azonos a felépítése, ugyanazokat a 
szerkezeti elemeket tartalmazza mindegyik, miközben a bennük szereplő "tár-
gyak" különbözősége, a lélek-várról szerzett ismeretek halmozódása és a 
szimbolikus jelentések gazdagodása viszi előre a szöveg menetét. Egy-egy 
ajtó előtt részhelyzet vázlatosan a következő mozzanatokból áll: 

1. Az ajtó kulcsa: 
a) Judit kéri a kulcsot, Kékszakállú rövidebb-hosszabb vita után, 

ismételt felszólításokra átadja azt (az 1—2. és 6—7. ajtó, tehát 
a két-két szélső, negatív tartalmú szoba esetében). 

b) Kékszakállú önként adja a kulcsot (a 3—4—5. ajtó, tehát a három 
középső, pozitív tartalmú szoba esetében). 

2. Judit kinyitja az ajtót. (Ezt a színpadképben megfelelő fény- és 
színhatás kíséri.) 

3. Judit reagál a látványra; fölsorolja, mit lát. (Ez a szegmentum az 
ötödik ajtó vakító fényözönében logikus módon elmarad, a hetedik aj-
tó meglepetésében is módosul.) 

4. Kékszakállú kommentálja a látottakat, megnevezi a szobát (kínzókam-
ra, fegyveresház stb.). 

5. Judit tömör ítéletben fejezi ki benyomását. 
6. Állásfoglalásával létrejön a szembehelyezkedés, megindul az állítás-

tagadás folyamata. A kommunikáció során így megváltozik a kezdeti 
állapot. Judit még a pozitív látvány mögött is fölfedezi a negatívu-
mokat, ezzel minden ajtó jelenetében fölbukkan a vér-motívum, amely 
kettős értelemben is határszimbólum: nemcsak a két szereplő elvá-
lasztásának jelképe (a viszonyok szintjén), hanem a helyzeteket is 
kettéosztja (a kompozíció szintjén). 

7. A szebb titkok reménye, a küzdeni akarás és a fokozódó kíváncsiság, 
a megismerés vágya ösztönzi Juditot a következő ajtó kinyittatására. 
Ezzel ér véget egy helyzet, ettől kezdődik a következő. 
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A misztériumban tehát mindegyik ismétléstípusnak — mind az egyes alko-
tóelemek, mind az ezek közötti viszonyok ismétlődésének — nagy jelentősége 
van: az elemismétlés (például egyes motívumok visszatérése) elmélyíti és 
felgyorsítja, a viszonyismétlés pedig (például az idézett strófaismétlő 
szerkezetek gondolatritmusa) kiszélesíti és lelassítja a szöveg előrehala-
dását, s ezzel együtt szimbolikus jelentéseinek alakulását. Azon túl, hogy 
a dialógusban az ismétlések gyakran tükrözik a szereplők lelkiállapotát, 
például Judit fokozott izgatottságát is, benne mint művészi szövegben mégis 
az ismétlésnek a felesleggel homlokegyenest ellentétes szerepét kell lát-
nunk elsősorban: azt, hogy a jel ismétlődésével a befogadó figyelme a je-
lentettről a jelentőre, illetve a szimbolizálóról a szimbolizáltra helyező-
dik át, hiszen a hagyományos (eredeti) és az egyéni (új) összefüggések kö-
zött egy gazdagabb jelentésű viszonyhálózat jött létre Balázs Kékszakállú-
feldolgozásában. Ezzel együtt érvényesül a kontextusok dialektikája: a mik-
rokontextus (a saját szövegbelső összefüggések rendszere) szintjén ismétlő-
dő jelek és jelkapcsolatok a mű belső folytonosságát szolgálják, a makro-
kontextus (az emblematikus szövegkülső összefüggések rendszere) pedig — az-
zal, hogy kifelé utal, a mű és más művek, például népballadáink között te-
remt ismétlődést — megszakítja a mikrokontextus folytonosságát. Ilyen a 
prológus következő metanyelvi utalása is: "Régi rege, haj mit jelent...?". 

Az ismétlés nemcsak a balladára, hanem általában a népköltészetre is 
jellemző sajátosság. Gondolatmenetünket ez a pont vezeti át a népmesei vo-
násokhoz. Már az idézett búcsúztatóban szereplő számszerűség is a népmesei 
felsorolások tagolására emlékeztet ("Hajnalban az elsőt leltem..."; Másodi-
kat délben leltem..." stb.). A mélyen a magyar népmesék világában gyökere-
ző három és hét számszimbolikájára ezúttal csak emlékeztetünk. Az ellenté-
tekben gondolkodó népmesék világát idézi a fényes és a komor képek szembe-
állítása: a vőlegény kastélyának és Kékszakállú várának hangulati ellenté-
tét gazdagon árnyaló nyelv. A nyelvileg kifejezett ellentétek a világosság 
—sötétség, illetve nyitás—csukás jelentéspárok köré csoportosulnak a misz-
tériumban. 

А/ népmesék frazeológiájának legtöbb jellemzőjét a misztérium szövege is 
tartalmazza. A regösének nyitóformulája után ("Haj regö rejtem...") az is-
mert mesekezdő fordulattal mintegy másodszor is elkezdődik a prológus: "Hol 
volt, hol nem: kint-e vagy bent?". A billegő szóismétlés után álló kint-
bent dilemma a mű jelképiségére, a vár-lélek belső életére irányítja a fi-
gyelmet. A párbeszéd is bővelkedik népmesei kifejezésekben: az ötödik ajtó 
(a birodalom) feltárulásakor Kékszakállú szövege uralkodói tájakat idéz, az 
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utolsó ajtóhoz közeledve Judit a népmesei hős elszántságával áll a hatalmas 
férfi elé: 

"Egy életem, egy halálom, 
De én tudni akarom már..." 

Ez azonban nem üres formula itt, hanem nagyon is szorosan kapcsolódik a 
szimbolikus jelentésszerveződés folyamatához; egyértelmű bizonyíték erre a 
következő párbeszédrész, amelyből kiderül, hogy a konnotáció szintjén a ti-
tok megfejtése a lét legfontosabb kérdéseivel függ össze: 

— Vigyázz, vigyázz a váramra, 
Vigyázz, nem leszyfényesebb már. 

— Nem akarom, hogy előttem 
Csukott ajtóid legyenek! 

— Nem tudod, mit rejt az ajtó. 
— Életemet, halálomat... 

Majd megnyílik a vár-lélek "legeslegmélye: örökőrző álomkamra" (népmesei 
metafora, amelyben a szöveg legfontosabb motívumai futnak össze a zárójele-
net csúcsán). A népmesei atmoszférát archaikus szerkezetekkel is hitelesíti 
Balázs: "Ott van mind a régi asszony" (= 'Ott az összes régi asszony'); 
"Voltam szegény élő asszony, Vagyok ékes álomasszony" (az ellentét kiemelé-
se a létige archaikus előrevetésével). 

A szöveg makroszerkezetét vizsgálva feltűnik, hogy a mű párbeszédes ré-
szének bevezetése ugyanúgy tipikusan folklorisztikus (helyváltoztatással 
kezdődik: "Megérkeztünk..."), mint a befejezése, sőt abban is az utolsó 
mondat ("És mindig is éjjel lesz már"). A népmesei záróformulák mögöttes 
jelentéséhez hasonlóan ez is tökéletesen lekerekítő befejezés, a kronoto-
posz szintjén is teljes lezártság, hiszen az időszerkezetben a múlt elhatá-
rolódott, s a jövő maga a jelen lett; a térszerkezetben pedig éppen ezzel 
együtt sötét és bezárt marad a vár. A teljesség hangsúlyozása ("minden", 
"mindig") is megfelel a népköltészet kedvelt befejezésének. 

A legtöbb népmesei szerepfunkció^ Balázs Béla misztériumában is megje-
lenik: 
— a hazulról való eltávozás (Judit elhagyja családját), 
— a tilalom mint próbatétel (a tiltott szobák, a kérdezés tilalma), 

éV. J. P r o p p : A mese morfológiája. Gondolat, Bp. 1975. 43—94. 
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— a tilalom megszegése (a szobák kinyittatása), 
— a tudakozódás (Judit érdeklődik az előző szerelmek felől), 
— a hiány (a fény, a nyitottság hiánya), 
— adományozás (korona, palást, kincsek átadása Juditnak is), 
— a felismerés (a végső titok megfejtése), 
— a hős átalakulása (Judit "beépülése" a várba). 

A népköltészet tartalmi és formai elemeit, motívumait és nyelvét, stí-
lusát olyan integrációval, illetőleg szintézissel használja fel Balázs mo-
dern misztériuma, hogy ebben az "avantgarde folklorizmusban", a szimbolikus 
jelentésszerveződésből szövődő szöveg külső és belső kapcsolatrendszerében 
nemcsak az azonosságok, hanem a különbözőségek működése is meghatározó. 
Minthogy a mű közlésegységei elsősorban egymásra vonatkoznak a szövegen be-
lül, a zártabb rendszert alkotó motívumszerkezet jelentése elsődleges az 
emblémaszerkezettel szemben, azaz a szövegkülső ismétlések kapcsolatai függ-
vényei a szövegbelső ismétlések rendszerének, hiszen ezektől függően aktua-
lizálódhatnak a külső kontextus egyes konvencionális jelentései, és módo-
sulva-átalakulva épülnek be Balázs Béla szövegébe.^ 

Ilyen értelemben szólhatunk a Kékszakáll-téma XX. századi "humanizálá-
sáról" is, amely nem egyértelműen az eredetileg véres történet valamiféle 
megszépítését jelenti, hanem mindenekelőtt a kornak megfelelő mondanivaló 
korszerű kibontását. Balázs elsődleges forrása a magyar népballada volt — 
nemcsak azért, mert a primitíven egyszerű formákban és helyzetekben a leg-
mélyebb emberi összefüggések sűrűsödhetnek össze, s mert a ballada a líra 
és a dráma között áll. Századunk érzékeny, tragédiák iránt fogékony emberé-
hez azért kerülhetett közel a műfajok legkeményebbike, leginkább sorsválla-
ló fajtája, a ballada, mert "a kapitalista társadalom elidegenedettsége mi-
att szenvedő művész előképének érezhette a meleg közösségből kilépő balla-

ß 
dai hőst, az egyéniségét végzetes választással is függetlenítő embert". A 
kilenc csodaszarvasról szóló román népballadából kicsengő választásra és 
vállalásra, az otthon védettségéből kiszakadó, a világ idegen teljességével 
szembenéző ember szabad választásának és a biztonságot nyújtó középszerű-

7Vö. B e r n á t h Árpád: A motívum-struktúra és az embléma-struktúra 
kérdéséről. In: H a n k i s s E. (szerk.): Formateremtő elvek a költői alko-
tásban. Akadémiai K., Bp. 1971. 443—444. — C s ű r i Károly: Két ismétlés-
típus irodalomelméleti státusáról. In: H o r v á t h I. és V e r e s A. 
(szerk.): Ismétlődés a művészetben. Akadémiai K., Bp. 1980. 328. 

8K. N a g y Magda: Balázs Béla világa. Kossuth K., Bp. 1973. 142-143. 
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ségtől bátran, de fájdalmasan elszakadva a kompromisszumoktól mentes élet 
vállalásának mozzanatára emlékeztető módon ugyanis Balázs művében a férfi 
és a nő választhat — a legtöbb Kékszakállú-feldolgozástól eltérően. Judit 
önként követte szerelmét a sötét várba, hogy akár élete árán is "felderít-
se" azt a szó mindkét értelmében: megtudja az igazságot, és fényt vigyen a 
sötétségbe. A herceg is maga dönt abban, hogy feltárja-e titkait. Megalku-
vás helyett végül б is az igazságot választja, tehát itt már nem gyilkos és 
áldozat áll egymással szemben, hanem két egymást kiegészíteni akaró, egyen-
rangú fél. Balázs Béla egyetemessé alakított feldolgozásában a két hős vi-
szonya századunk magányos emberének egész élet-tragédiáját tükrözi. 

A Kékszakáll-monda magyar balladai változatát elvont pszichológiai, szo-
ciológiai, filozófiai gondolatok kifejezésére használja fel a költő, ősi és 
modern szintézisét teremti meg. Népi és avantgarde, magyar és egyetemes 
szintézisével nem áll egyedül a Kékszakállú-misztérium az életműben sem, hi-
szen modern meséi és költeményei hasonló népi szimbolizmus jegyében szület-
tek, de a század művészetének szintézisteremtő vonulatában is megfigyelhető 
ez a törekvés. Balázs Béla azonban nemcsak tudatos, de igen öntudatos műve-
lője is volt ennek a szintézisnek: "Én voltam az első, aki népi formában g 
absztrakt mondanivalókat fejeztem ki!" Ez a "megszüntetve-megőrizve" hagyo-
mányokra építő megújulás hozta létre a magyarságot és európaiságot összhang-
ba hozó költő e misztériumát is, amely a népköltészet és a szimbolizmus, il-
letve az egyszerűsített forma és a bonyolult lélektani-filozófiai tartalom 
látszólagos feszültségével is a mondanivalóra, az írótól szenvedélyesen ke-
resett lényegre irányítja a figyelmet. Balázs Béla művében az eredeti tör-
ténet magja végtelenül leegyszerűsödött, az elődöktől átvett emblémák idő-
szerű problémákkal gazdagodtak, az összetetté vált mondanivalót egyszerre 
több konnotációs réteg szimbolizmusa hordozza. A Kékszakáll-mese tehát igen 
hosszú utat tett meg a históriai magtól, illetve a mondák és balladák vilá-
gától a számtalan művészi feldolgozáson keresztül a lélek misztériumáig, a 
drámává szélesült balázsi balladáig, amelyben eredeti tartalmai átértelme-
ződtek, korábbi formái szintézisbe kerültek. 

9Idézi B ó k a László: Arcképvázlatok. In: Válogatott tanulmányok. Mag-
vető, Bp. 1966. 891. 
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M A R O S I I L D I K Ó 

EGY IRODALOMTÖRTÉNET VÁZLATOS IRODALOMTÖRTÉNETE 

1934-ben jelent meg Szerb Antal Magyar Irodalomtörténete Kolozsváron. A 
kiadás évében ezt írta róla Schöpflin Aladár a Nyugatban: "Szerb Antal köny-
ve az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában jelent meg, mint az Erdélyi Helikon 
pályázatán jutalmazott mű. Kevés irodalomi pályázatnak volt évtizedek óta 
ilyen derék eredménye. Előadása módjánál és egész szelleménél fogva kiváló-
an alkalmas a könyv arra a célra, amire a pályázatot az erdélyiek hirdették: 
hogy pótolja a művelt közönség irodalmi tájékozottságának hézagait és tuda-
tosítsa a társadalom állásfoglalását irodalmával szemben." 

Az alábbiakban ennek az Erdélyből indult, pontosabban indíttatott Szerb 
Antal műnek a történetét próbálom felvázolni, korabeli erdélyi dokumentumok, 
levelek idézésével. 

A Helikon V. marosvécsi találkozóján, 1930. június 11—12—13. napján 
felvett jegyzőkönyvből nézzük a pályázatra vonatkozó részeket: 

"...A találkozón jelen vannak: Bánffy Miklós gróf, Bartalis János, Ber-
de Mária, Dsida Jenő, Endre Károly, Kádár Imre, Kemény János báró, Kós Ká-
roly, Kovács László, Kuncz Aladár, Ligeti Ernő, Makkai Sándor, Molter Ká-
roly, Szántó György, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza, Tamási Áron és Tompa 
László. A szász írótársak képviseletében mint vendég a megbeszéléseken részt 
vett Heinrich Zillich erdélyi szász író, a Klingsor főszerkesztője. 
11-én délelőtt 

Bánffy Miklós gróf: mint első korelnök az értekezletet megnyitja 
(...) 
Kemény János: A harmincezer lejes írói díj odaítélésére kiküldött 

múlt évi bizottság arra kérte őt, hogy írásban készítse el alapítói rendel-
kezését. Fölolvassa az alapítói rendelkezést. 
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Alapítói rendelkezésem 
a marosvécsi Helikon 30 000 lejes Kemény János 

és Felesége irodalmi nagydíjról 

Az 1926-iki első marosvécsi írói találkozás alkalmával bejelen-
tettük, hogy évről évre harmincezer lejt szándékozunk az Erdélyi 
Helikon szabad írói munkaközösségének rendelkezésére bocsájtani ab-
ból a célból, hogy ezt az összeget addig, míg ez a rendelkezés fenn-
áll, irodalmi díj formájában évenként az erdélyi magyar irodalom mű-
vészi becsű termékeinek jutalmazására, illetőleg az írói alkotókedv 
és munkaerő fokozására fordítsa. Alábbiakban összefoglaljuk óhaja-
inkat és szándékainkat, amely szerint a díj adományozásának végre-
hajtási módját a legcélszerűbbnek gondoljuk, s amelynek figyelembe-
vételét a Helikon íróitól kérjük és elvárjuk. 

A díj fordítható 
akár belföldön megjelent kiváló magyar nyelvű irodalmi al-
kotások jutalmazására; 
akár egy erdélyi magyar író egész munkásságának jutalmazására; 
vagy fiatal erdélyi magyar író tanulmányi ösztöndíjára; 
esetleg valamely fontos, de anyagi segítség nélkül nem vég-
rehajtható irodalmi munka támogatására. 

A díj odaítélésének legmegfelelőbb módja pedig az, hogy a Heli-
kon évenkénti marosvécsi összejövetele alkalmával az írók 
maguk közül egy öt rendes és két póttagból álló díjbizott-
ságot választanak. Ez a bizottság a következő évi összejö-
vetel alkalmával mindjárt az érkezés estéjén, minden más ta-
nácskozást megelőzően, egyetlen zárt ülésben dönt a díj oda-
ítélésére nézve s határozatát egyetlen eredeti leírt és min-
den tagjával aláírt példányban hozzánk juttatja. E határo-
zatot azután alkalmas időben mi fogjuk a jutalmazottnak, a 
helikoni közösség, valamint a sajtó tudomására hozni. 

Bár elvben az a véleményünk, hogy a díj lehetőleg a maga egészében 
egy írónak adassék ki, mindazonáltal megfelelően megokolt esetekben 
nincs kifogásunk a díj megosztása ellen sem. 

A díjat egyelőre évenként minden esetre kiosztandónak tartjuk. 

Kelt Marosvécs, 1930. május hó. 
Báró Kemény János s.k. 
Báró Kemény Jánosné s.k. 
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A múlt évben a harmincezer lejes díj idei odaítélésére kiküldött bizott-
ság már ennek a rendelkezésnek alapján döntött. A bizottság az alapítói ren-
delkezés értelmében jelentését hozzá benyújtotta. Felolvassa a jelentést: 

A báró Kemény János és Neje harmincezer lejes nagydíjának 1930. évre 
szóló hováfordításában alulírott bizottság 1930. június 10-én tartott ülé-
sén a következő döntést hozta: 

Ezúttal nem adja ki a nagydíjat sem egyes művek, sem egyes írók össz-
munkásságának jutalmazására, sem pedig ifjabb írók tanulmányi ösztöndíjára, 
hanem élve az alapítási rendelkezés felhatalmazásával, hogy ez a díj bizo-
nyos fontos irodalmi művek megírásának előkészítésére is fordítható, elha-
tározta, hogy pályázatot ír ki egy, a mai idők, s különösen az utódállamok 
magyarságának igényeit kielégítő magyar irodalomtörténet megírására. Ennek 
a műnek irodalmunk fejlődését tárgyilagosan, vonzó érdekességgel oly módon 
kell megrajzolnia, hogy abból a magyar zseni minden más néptől elütő sajá-
tossága éles körvonalakban bontakozzék ki. 

Rá kell mutatnia a magyar irodalom és a világszellem kölcsönös hatásai-
ra, és a nagy írók műveit az olvasóhoz oly közel kell hoznia, hogy akiknek 
nincs módjukban klasszikus és mai íróinkat olvasni, hiánytalan és megbízha-
tó képet szerezhessenek róluk. 

A bizottságot a döntés meghozására az a meggondolás vezette, hogy a ma-
gyar irodalom ismerete, szeretete és az iránta való érdeklődés kezd kivesz-
ni a magyar kisebbségek szélesebb rétegeiből, különösen a most serdülő nem-
zedékekből. Igen nagy veszedelmet jelent ez, s fájdalommal kell megállapí-
tanunk, hogy e veszély elhárítására eddig kielégítő gondoskodás még nem tör-
tént. Nekünk, magyar kisebbségi íróknak kellett tehát még a főképpen írói 
jutalmazásra szánt összegekről való lemondás árán is e kezdeményezést meg-
tenni, már azért is, mert hovatovább magunk sem számíthatunk a kellő érdek-
lődésre akkor, amikor a magyar olvasóközönségből az irodalomtörténeti isme-
ret elhalványult. 

Ilyen nagy horderejű pályamunka elkészítésére természetesen harmincezer 
lej nem elegendő. Ezért amikor ezt a döntést hozzuk, közöltük Kemény János 
báróval, hogy e döntésnek előfeltétele, hogy a pályadíj százezer lejre egé-
szíttessék ki. Kemény János báró nagylelkű készséggel vállalta az összeg 
megszerzését, és felhatalmazást adott arra, hogy ezt az összeget, mint a He-
likon nagy irodalomtörténeti díját kitűzhessük. A pályázat szövegét és rész-
letes feltételeit a bizottság ez év július l-ig köteles elkészíteni. Addig 
is bejelentjük, hogy a pályamunka legfeljebb harminc ív lehet, annak vázla-
tát és a bizottság által megállapítandó három jelentős fejezetének kidolgo-
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zását egy éven belül be kell terjesztenie a későbben megalakítandó bíráló 
bizottság elé, amelynek tagjaiul Kemény János báró két erdélyi és két magyar-
országi írót kér fel, akik ötödik tagul egy elnököt választanak. Ez a bizott-
ság a vázlat és a kidolgozott fejezetek alapján a harmincezer lejt a nyer-
tesnek kiadja, és megbízást adhat a mű elkészítésére. A további hetvenezer 
lej már csak a kész mű szerzőjének adható ki. A bíráló bizottság a pályázat 
eredményéről a Helikon jövő évi összejövetelén ad számot. Molter Károly s.k., 
Kós Károly s.k., Kuncz Aladár s.k., Ligeti Ernő s.k., Makkai Sándor s.k. 

A bizottsági jelentést az írók általános helyesléssel fogadják, és élénk 
eszmecsere indul az irodalomtörténet megírására kiírandó pályázat felett. 

Elnök: Tekintettel arra, hogy a pályázat, annak elvei és részletei nagy 
érdeklődést váltanak ki, ajánlja, hogy külön tárgyalási pontként tűzzék ki a 
megbeszélések folyamán. 

Ezután megválasztják a harmincezer lejes bizottságot a jövő évre. A tit-
kos szavazás eredményeként a szavazatok arányszámában 1931-re a harmincezer 
lejes bizottság tagjai: Kuncz Aladár, Molter Károly, Berde Mária, Kádár Im-
re, Makkai Sándor. A bizottság póttagjai: Kós Károly, Tompa László, Ligeti 
Ernő, Tabéry Géza. 
12-én délelőtt 

Elnök: Kós Károly. 
A pályatételként kitűzött magyar irodalomtörténet alapelveinek megbeszé-

lése . 
Kuncz Aladár: A megírandó magyar irodalomtörténetnél két szempont hang-

súlyozását tartja fontosnak: 1. A modern magyar irodalom tárgyias, értő is-
mertetése, 2. az utódállamok irodalmának ismerete és elfogulatlan tárgyalása. 

Berde Mária: Az ilyen irodalomtörténet megírója művészember kell hogy 
legyen. A művész látja igazán a helyét annak, amiről ír. Nem lexikális fel-
sorolása kell az íróknak és irodalmi műveknek, hanem helyezési munka, tehát 
értékelés kell hogy legyen inkább. 

Ligeti Ernő: A könyv, illetve annak tárgya élménye kell legyen az író-
nak, így élménye lesz az az olvasójának is. Legyen az írója olyan ember, aki 
garanciája a mai irodalmi szellemünknek. 

Tabéry Géza: Egyik igen fontos kérdés az kell hogy legyen az irodalom-
történet megírásánál, hogy kinek írjuk a könyvet. Ez a szempont meghatároz-
za a hangját, meghatározza azt a szempontot is, hogy mennyire legyen rész-
letekbe menő. 
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KUQGZ Aladár: Általános vezető szempontként más nem állhat a könyv írója 
előtt, mint a tiszta irodalmiság tárgyilagossága, ennek a vezető szempontnak 
alá kell rendelni a többi szempontokat. 

A kérdés felett élénk eszmecsere indul, melynek eredményeként Szántó 
György, Bánffy Miklós gróf, Kós Károly, Molter Károly és Berde Mária és má-
sok hozzászólásai után bizottságot küldenek ki a pályázati felhívás megszö-
vegezésére. A bizottság tagjaiul felkérik Berde Máriát, Kádár Imrét, Kuncz 
Aladárt, Ligeti Ernőt és Szántó Györgyöt. A bizottságot felkérik, hogy a meg-
beszélt alapelvek, a felvetett szempontok alapján készítsék el 13-án reggel-
re a pályázati felhívást írásban (...) 
12-én délután 

Kuncz Aladái (elnök): Felolvassa az irodalomtörténeti pályázat kiírásá-
ra választott bizottság jelentését és fogalmazványát. A bizottság igyekezett 
figyelembe venni és egymással összeegyeztetni azokat a szempontokat, melyek 
az irodalomtörténeti pályázat megbeszélése kapcsán felvetődtek. Felolvassa a 
pályázat általuk szerkesztett szövegét, melyet az írók ezután kis módosítás-
sal a következő formában fogadtak el. 

Az Erdélyi Helikon lOOOOOlejes 
pályázata 

magyar irodalomtörténet megírására 

A Helikon írói marosvécsi találkozásukon a Kemény János báró és 
Neje irodalmi nagydíjat, melyet az alapítók, más adományozók bevoná-
sával, ezúttal 100 000 lejre emeltek fel, egy, a mai idők szellemé-
nek megfelelő magyar irodalomtörténet megírására tűzik ki. Ennek a 
műnek az egész művelt magyar társadalomhoz, de elsősorban az utódál-
lamok magyarságához kell szólnia, hogy az irodalomtörténet szerete-
tét és ismeretét erősítse, a jelentős magyar alkotásokat a mai nem-
zedékhez közel hozza és a magyar irodalom tanulmányozásának vágyát 
elmélyítse. Irodalmunk fejlődését a tiszta művészi szempontok tár-
gyilagosságával és vonzó érdekességgel oly módon kell megrajzolnia, 
hogy abból a magyar irodalom s világszellem kölcsönös hatásai s a 
magyar zseni minden más néptől különböző sajátossága éles körvona-
lakban bontakozzék ki. Az esztétikai szempont vezető legyen, de e-
mellett nagy figyelmet kell fordítania az irodalmi fejlődést megha-
tározó eszmei, szociális, gazdasági és politika-történeti erőforrá-
sokra . 
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Jóvá kell tennie mindazokat az igazságtalanságokat, amelyek iro-
dalom- és haladásellenes célzatok révén kerültek be egyes írók, mű-
vek vagy mozgalmak megítélésébe. 

A mű terjedelme 25—30 ívnyi lehet (egy ív tizenhat oldal, egy 
oldal átlag 2 000 betű), a nagyobbik felében a tizennyolcadik század 
végétül napjainkig terjedő új irodalmat dolgozza fel. A pályázat 
titkos. A pályázónak 1931. május 31-ig be kell nyújtania műve rész-
letes tervezetét és az első három fejezet teljes kidolgozását: Be-
vezető fejezet; báró Eötvös József; Ady Endre. A pályaműveket jeli-
gés levél kíséretében gépírással kell az Erdélyi Szépmíves Céhhez 
(Cluj-Kolozsvár, Románia, str. Bratianu 22.) eljuttatni. A pályamű-
veket öt tagú, két erdélyi és két magyarországi íróból s az általuk 
választott elnökből álló bizottság bírálja meg, akiket Kemény János 
báró kér fel, s akiknek nevét közelebbről tesszük közzé. A bizott-
ság a legjobbnak ítélt tervezetet és fejezeteket 30 000 lejjel tün-
teti ki, azután megbízást ad a teljes mű megírására. A fennmaradó 
70 000 lej csak a teljesen kész műnek adható ki. 

Marosvécs, 1930. június 12." 

A pályázati felhívás a következő zárókiegészítéssel jelent meg az Erdé-
lyi Helikon 1930. augusztus—szeptemberi számában: "A mű első kiadási joga 
az Erdélyi Szépmíves Céhet illeti. A további kiadás a szerzőé, de mint kia-
dót, az elsőség ezeknél is, ha erről le nem mond, a Szépmíves Céhet illeti 
meg." 

A sors játéka folytán egy tragikus esemény is hozzájárult a pályázat 
összegének kikerekítéséhez. A hatodik helikoni találkozón, 1931. július 4-
én délután Kemény János felolvasva a 30 000 lejes bizottság jelentését, köz-
li, hogy "A Kemény János és Neje irodalmi nagydíjjal Kuncz Aladár Fekete 
Kolostor című könyvét, az idei helikoni év legjelentősebb alkotását jutal-
mazza. De mivel mindnyájunk fájdalmára a jutalmat elhunyt barátunknak már 
nem adhatjuk át, abban a meggyőződésben, hogy Kuncz Aladár egyik legkedve-
sebb tervét segítjük megvalósuláshoz, a nagydíjat a Helikon magyar iroda-
lomtörténeti pályadíjhoz adjuk abból a célból, hogy a kitűzött százezer lej 
ezáltal is minél előbb együtt legyen. A pályadíj összegében és a megjele-
nendő művön ez a 30 000 lej Kuncz Aladár hagyományaként szerepeljen." 

Ez meg is történt, a könyv első, 1934-es kiadásának előszavában Makkai 
Sándor külön kitér erre, "ezennel is nyugtázzuk eltávozott barátunk e nemes 
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adományát, s igaz örömünkre szolgál, hogy 6, aki művében él közöttünk, ez-
által is, 'holta után is beszél'." 

Hogy valóban Kuncz Aladár egyik legkedvesebb terve volt az irodalomtör-
téneti pályázat kiírása, azt bizonyítja a betegsége előtti hónapokból való 
levélváltása Babits Mihállyal. 

Kuncz Aladár — Babits Mihályhoz 
1930. október 1. 

Kedves, jó Barátom, 
Végtelenül sajnáltam, hogy rövid pesti tartózkodásom alatt min-

den erőfeszítésem ellenére sem találtam alkalmat, hogy Téged Esz-
tergomban felkeresselek. Még az elutazásom előtti napon, abban a re-
ményben, hogy az Iphigenia premierjére bejössz, kerestelek a Nyugat 
szerkesztőségében, de sajnos nem találtalak ott. Akkor megkértem 
Gellért Oszkárt arra, hogy adja elő kérésemet, melyet itt írásban 
is megismétlek: Volna-e időd,'módod és kedved ahhoz, hogy az Erdé-
lyi Helikon által kitűzött 100 000 lejes irodalomtörténeti díj zsű-
ri-tagságát elfogadd? Nemcsak az erdélyi írók egyetemes kívánságát 
tolmácsolom ezzel a kérésemmel, hanem úgy érzem, egy nagyon fontos 
magyar irodalmi ügyet, esetleg eseményszámba mehető — hiszen ez a 
pályázóktól függ — fordulatot szolgálok a magyar történetírás fej-
lődésében, ha arra kérlek, hogy ezt a tagságot sok dolgod, nagy és 
jelentős elfoglaltságod ellenére is fogadd el. A zsűri összeállítá-
sát úgy terveztük, hogy két tagot Magyarországról és két tagot Er-
délyből kérünk fel. Ez a négy tag választaná azután meg az ötödik 
elnököt. Mi az elnök személyénél Bánffy Miklósra gondoltunk, aki 
ennek az erdélyi viszonylatokhoz képest nagy díjnak összehozásánál 
igazi érdemeket szerzett. Azért tehát bizalmasan arra is kérnélek, 
hogy ha a tagságot elfogadod, légy szíves Bánffy Miklós elnökségét 
is támogasd. A második magyarországi zsüri-tag megválasztásánál ar-
ra gondolunk, hogy az elsősorban kimondottan irodalomtörténeti szak-
értő, majdnem filológus legyen, aki az olvasás és ellenőrzés munká-
ját lelkiismeretesen végzi el. Sok név megfordult fejemben, végre 
is Turóczi-Trostler Józsefnél állapodtam meg, aki, úgy tudom, a ma-
gyar irodalomtörténettel is foglalkozik, hiszen most írt egy ilyen 
munkát német nyelven. Mit gondolsz, megfelelő lenne-e? Nagyon kérem 
erre vonatkozóan véleményedet, mert ebben a kérdésben még semmi 
döntés sincsen, és úgy határoznánk, ahogy Te akarod. (...) Addig is 
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légy szíves sürgősen válaszolni levelemre. Nagyon kérlek, hozd meg 
az áldozatot! Kedves feleségednek kezét csókolom, Téged is igaz sze-
retettel és hálával köszöntelek 

Kuncz Aladár 
Ui. Természetesen a pályaműveket selejtezés után kapnád kézhez, 

így a munka nem lenne olyan nagy. 

Babits Mihály válaszlevelét sem Kuncz Aladár, sem Kemény János hagyaté-
kában nem sikerült fellelni, igenlő válaszát csak közvetve reprodukálhatjuk. 

Kuncz Aladár — Babits Mihályhoz 
1930. október 24. 

Kedves Barátom, 
hálásan köszönjük, úgy Kemény János, mint a magunk nevében, hogy 

szíves voltál az irodalomtörténeti pályázatunk zsüri-tagságát elvál-
lalni. Légy nyugodt, amint írtam, a megterheléstől óvni fogunk, s 
csak az igazán elsőrendű munkát — remélem, lesz ilyen — mutatjuk 
be Neked. A másik tagságra nézve én is mindig Schöpflin Aladárra 
gondoltam, s csak az az egy gondolat tart vissza, hogy ebben az e-
setben egy úgynevezett "csak filológus" nem volna a bíráló bizott-
ságban. Pedig akadna esetleg olyan babrászó munka is, amelyeta leg-
újabb filológiai kutatásokban járatos tudós ember kellene hogy el-
lenőrizzen. Mindenesetre talán nem volna jó egy ilyen ellenőrzést 
ab ovo elhárítani. De persze én sem tudom, ki legyen az. Turóczi-
Trostlerrel kapcsolatban igazad lehet, talán б is pályázni fog, vagy 
legalábbis jó volna, ha pályáznék. Ha filológust nem kapnék, akkor 
úgyis csak Schöpflint terhelnénk vele, akire, mondom, hogy csak a-
zért nem számítottam, mert ez a filológus aggály mindig nyugtalaní-
tott. De ezen lehet majd úgy segíteni, hogy amennyiben már kész mun-
kákról, vagy munkáról lenne szó, utólagosan is kiadhatjuk filológus 
ellenőrzésre, ha annak szüksége mutatkozik. Egy-két héten belül dön-
tünk ebben a dologban, akkor majd írni fogok Neked, megkérlek arra, 
hogy telefonon Te is támogasd kérésünket Schöpflinnél. Még mindig 
erős a reménység bennem, hogy közelebbről Pestre megyek rövidebb i-
dőre, akkor majd, ha megengeded, felkereslek. Addig is még egyszer 
hálásan köszönöm szívességedet, kedves Feleségednek kezét csókolom 
és Téged igaz barátsággal és szeretettel köszöntelek 

Kuncz Aladár 
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Egy levéladalékunk van arról is, hogy magát Kuncz Aladárt is foglalkoz-
tatta a pályázaton való részvétel, amiről azonban nem megromlott egészségi 
állapota miatt mondott le, hanem más okok késztették rá, valószínű elsősor-
ban az Erdélyi Helikonnak a szerkesztése, melyet nem sokkal ezelőtt, 1929 
őszén, Áprily Lajos távozása után vett át. 

Kuncz Aladár — Benedek Marcellhez 
(Kolozsvár) 1930. július 2. 

Kedves, jó Barátom, 
nagyon örülök, hogy megkaptad első levelemet is. (...) Különös-

képpen örültem leveled annak a részének, amelyben irodalomtörténeti 
pályázatunkról írsz. Mi is azt gondoltuk ott Marosvécsen, hogy (...) 
egy olyan folyamatot kell megindítania, amelyre a mai magyar iro-
dalmi szellemnek igen nagy szüksége van. Hangsúlyozom, hogy igenis, 
nemcsak én, hanem a helikoni tanácskozáson megjelent írók nagyon 
gondoltunk arra, hogy esetleg Neked kedved támad a pályázatra. (...) 
Rád gondoltunk mindentől eltekintve már azért is, mert az a szellem, 
amelyet idáig műveidben képviseltél, körülbelül ugyanaz, mint ame-
lyet mi a mű megírójától várunk, s mert megvan a többi magyarorszá-
gi íróval szemben az az előnyöd, hogy az erdélyi írókat, főleg az 
erdélyi viszonyokat jól ismered. (Természetesen nem gondolok arra, 
hogy ennek az új irodalomtörténetnek az erdélyi irodalommal, külö-
nösen egyes erdélyi írókkal érdemen felüli bőséggel kellene foglal-
koznia, de viszont az a meggyőződésem, hogy az a szellemi átalaku-
lás, ami ma az utódállamok magyar kisebbségeinek intellektusaiban 
véghezmegy az egész (...) magyar irodalomra döntő lesz, s ezért an-
nak, aki ezt az irodalmat ismerteti, ezt a szellemet ismernie kell. 
(...) Nekem is átfut elmémen a gondolat, hogy esetleg próbálkozzak 
meg a mű megírásával. Ezt lojális őszinteséggel megírom, de 99 szá-
zaléknyi biztonsággal azt is hozzáfűzhetem, hogy én tekintettel er-
délyi és magyar irodalomtörténeti eredményektől elzártan tartózko-
dásomra, valamint egyéb sok dolgomra, aligha juthatok hozzá, hogy 
ezt megcsináljam. (...) Erdélyi barátaid, Szentimrei Jenő, Tamási 
Áron külön is kérnek, hogy levelemben tolmácsoljam baráti üdvözle-
tüket és szeretetüket (...) 

Kuncz Aladár 
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A hatodik marosvécsi helikoni találkozó (1931. július 3—6.) minden va-
lószínűség szerint igen nyomott hangulatban telhetett. Ez volt az első o-
lyan találkozó, melyen az együttes tevékenységének szellemi irányítója, 
Kuncz Aladár már nem vett részt, halálával — Reményik Sándor szavaival — 
valóban pótolhatatlan veszteség érte az irodalmat, kisebbségi életet, ma-
gyarságot, Erdélyt. Az irodalomtörténeti pályázat dolga is akadozik, ered-
ményt még nem hirdethetnek, mert a pályaművek eddig csak két bíráló kezén 
mentek át, Makkai Sándorén és Molter Károlyén, s csak ezután kerülnek Ba-
bits Mihályhoz. Közben az a baj is adódott, hogy a negyedik bíráló, akit 
felkértek — Horváth János —, a bizottsági tagságot nem fogadta el. 

Babits Mihályhoz, Áprily Lajos útján, végül is 11 pályamű kerül, melyek-
kel kapcsolatos véleményét 1932 nyarán közli. 1932 júniusában írja Makkai 
Sándornak: "...A pályázat eredményére nézve általában teljesen egyetértek 
Püspök uram és Molter Károly véleményével, s ahhoz mindenben csatlakozom. 
Két művet magasan a többi fölött állónak tartok; s ezek közül én is azt vá-
lasztanám díjazásra és megbízatásra, melyiket Püspök uramék választottak; 
csupán azt tartanám kívánatosnak, hogy a pályázót a kidolgozás előtt figyel-
meztessük tervének mindazon hibáira, melyek a vázlatban kevésbé tűnnek föl, 
a kidolgozott műben azonban megnőhetnek s annak értékét tetemesen csorbít-
hatják. Félek, hogy ez a legtehetségesebb és legeredetibb gondolkodású pá-
lyázó nem egyszersmind a legbiztosabb ítéletű is; néhány jó tanácsra bizony-
nyal rászorul." 

A hetedik (1932. augusztus 5—7.) vécsi találkozón tehát még mindig csak 
a jeligés dolgozatokról van szó, a pályázó kiléte még titok. A Jegyzőkönyv-
ben ez áll: 
"Augusztus 5-én délelőtt 

Makkai Sándor: Az Erdélyi Helikon írói által kitűzött százezer lejes i-
rodalomtörténeti pályázat bíráló bizottsága nevében tesz jelentést. A pá-
lyázatra beérkezett 11 pályamű. A pályaművek a három bíráló kezén átmentek. 
A Babits Mihály írásbeli részletes jelentése nincs még birtokunkban, az a 
pályaművekkel és jeligés levelekkel együtt még nem juthatott vissza az Er-
délyi Szépmíves Céhhez, de Babits véleményét megírta neki, mely végered-
ményben egyezik a másik két bíráló véleményével, így semmi akadálya nincs 
annak, hogy döntést hozzanak az írók a díj odaítélése és a megbízás kiadása 
kérdésében. 

Az egybegyűlt írók kívánságára Molter Károly és Makkai Sándor felolvas-
sák részletes bírálati jelentésüket, amelyeket az írók nagy érdeklődéssel 
hallgatnak végig. 
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Az Erdélyi Helikon írói -a beérkezett 11 pályamű közül a bírálók vélemé-
nyének meghallgatása után a 30 000 lejes díjat a három mintául kidolgozott 
részért és az egész mű vázlatáért az 'Invitis nubibus' jeligéjű pályaműnek 
ítélték, a szerzőjének megbízást adtak az egész mű kidolgozására. Dicséret-
tel kiemelik és a figyelmet felhívják 'így járnak a végzés ormán ezer és e-
zer évek óta', 'Kultúra' és 'Felvidék' jeligéjű pályaművekre, amelyek álta-
lában kiemelkednek a többi pályaművek közül, valamint a 'Pars pro toto' jel-
igéjű pályaműre, mely a kisebbségi magyar irodalomtanításra vonatkozóan ad 
figyelemreméltó szempontokat. (...) Mivel a pályaművek jeligés leveleikkel 
együtt technikai akadályok miatt az Erdélyi Helikon irodájához még nem ke-
rültek vissza, az írók az Erdélyi Helikon irodáját és a bírálókat kérik fel 
arra, hogy a nyertes mű jeligés levelét beérkezése után bontsa fel és közöl-
je a nyertes mű szerzőjének nevét. Az írók köszönetet mondanak a bírálóknak 
munkájukért. Molter Károlynak, aki a selejtezés munkáját végezte, 5 000 lej 
tiszteletdíjat szavaznak meg." 

Idézzünk a két helikoni bíráló jelentéséből. 
"Molter Károly: 'Invitis nubibus' ... ez a pályamű a legirodalmibb, a 

'Kultúra' jeligéjű mellett. Vázlatfelosztása teljesen a szociális kultúra 
követelményei alapján készült, (...) amellett a szerző nem rendeli alá a 
művészi szempontokat a szociálisnak, nem teszi az örök művészetet a szociá-
lis esetlegesség szolgájává. Nem is szorítja bele az egyes szellemóriásokat 
az osztálytagozódás celláiba, hanem kiemeli őket belőlük és megmutatja, mi 
tapadt onnan rájuk. Irodalom az írók ismertetésére. Bevezető fejezete az 
értékelés újszerűsége szempontjából fölébe emelkedik a többinek: természe-
tes a szárnyalása az írók szférájában, maga is járt ott. Nem személyeket 
kíván átértékelni, hanem az egész irodalmi gondolkodást akarja kitágítani, 
közkinccsé tenni s ezáltal gazdagítani a magyar szellemet. A 'magyarság 
mint központ'-gondolkodás helyébe nem azt akarja állítani, hogy miben kü-
lönbözik a magyar Európától (az a Helikon által kitűzött tétel hibája is!), 
hanem azt akarja megmutatni, hogy miben hasonlít a magyar Európában. Azt a 
feladatot akarja elvégezni az irodalomban, amit a történetírók új nemzedéke 
elvégzett már jórészt a történelemtudományban! (...) Éles stílustempó he-
lyett, mint az Eötvös fejezetből láthatjuk, tudását és ismereteinek tárhá-
zát kínálja, az emberek és korok áttekinthetésének e legbiztosabb zálogát. 
Adyja a pályázat valamennyi ilyen című fejezete közül kimagaslik: tisztán 
mutatja, mit és mennyit kívánhatunk ma már az irodalmi ítélkezőtől. A többi 
pályázat közül a 4 utolsó zavarba hozhat egy-egy jeles tulajdonságával, 
csábít a pályadíj odaítélésére. De ez utóbbinak (...) ereje expresszionista 
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erőfeszítés nélkül is, verejték nélkül is magasra tör, írástudása gondolat-
teremtő és kifejező és nem hajlik el a művészettől semmiféle 'izmus'-ért. 
írói és művészi hevületét szociális szemének bátorsága fejezi ki és kezén 
el nem változik író, akit fel akar mutatni az egész magyarság előtt. A pá-
lyadíjat az 'Invitis nubibus'-nak ajánlom. 

Makkai Sándor: Az 'Invitis nubibus' pályamű. (...) Az anyag összeválo-
gatása, csoportosítása, beosztása, a szerző villanásszerű megvilágosító meg-
jegyzései, melyekkel beállít, értelmez, jellemez és minősít — olyan magas, 
korrekt, termékeny szempontok szerint történnek, hogy a csontváz egészsé-
gessége egy élő test arányos, szép hús-vér-ideg valóságának pompás illúzió-
ját kelti a szemlélőben. A négy külön jellemzett pályamű (...) körülbelül 
egyforma színvonalú, és örömmel kell megállapítanunk, hogy ez a színvonal 
komolyan, magasan irodalmi. Voltaképpen mind a négy megérdemelné a teljes 
kidolgozást (...), mégis a kitűzött pályázati feltételeknek — a legtöbb 
szempontból — az 'Invitis nubibus' jeligéjű pályamű felel meg és ezért a 
pályadíjat ennek a műnek ajánlom. (...)" 

Babits Mihály levelét, az Erdélyi Helikonban megjelent szöveg alapján, 
teljességében idézem: 

"Az Erdélyi Helikon magyar irodalomtörténeti pályázatára beérkezett 11 
db pályaművet itt küldöm vissza. 

A pályamunkákat átvizsgáltam. Általánosságban teljesen egyetértek Mak-
kai Sándor és Molter Károly urak ítéletével. Részletezve, az egyes pályamű-
vekről a következő megjegyzéseim vannak: 

Négy munkát Makkai és Molter eleve kizár. Ezeket magam is kezdetleges-
nek és meg nem felelőnek tartom. Az Erdély hajnala teljesen primitív, zagy-
va; Csak aki igazán szereti faját iskolás, primitív mű; a szatmári bélyeg-
zésű Nyelvében él a nemzet jeligéjű mű is primitív. Valamivel jobb a Hargi-
ta; de ez is lexikonszerű, egyénietlen kompiláció. 

A második csoportba olyan műveket sorolok, melyek Makkai és Molter vé-
leménye szerint — s az enyém szerint is — középnívón állnak. Ezek közül a 
budapesti bélyegzésű Nyelvében él a nemzet érdektelen s nem eléggé elmé-
lyült; Ez a világ kicsiben törekvésre valló, de egyénietlen munka, korszerű 
elfogultságokkal; legjobb e csoportból a Pars pro toto jeligéjű, derék és 
jól megírt dolgozata, de az újabb irodalomról szóló részben, hol eredeti í-
téletekre van szükség, tájékozatlanságot és ítéletgyengeséget árul el. 

Makkai és Molter négy művet sorolnak föl, amelyek a pályadíj odaítélé-
sénél vagy más szempontból szóba jöhetnek. Ezek közül azonban a Kultúra 
jeligéjűt túlzott filozofikus 'fenékkerítés' ô nem egészen fölszabadult 
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ítélet jellemzi, a Felvidék jeligéjű pedig eredetieskedő, dilettáns ízű. I-
lyenformán két mű marad, melyeket a díjra és megbízatásra méltónak tartha-
tok, s bármelyiket választjuk, azt hiszem, nem fogunk szégyent vallani. 

Az így járnak a végzés ormán jeligéjű dolgozat művelt és nagyon tájéko-
zott szerző munkája, sok készültséggel és gondos kidolgozással, s általában 
jó ítéletű, ami különösen az újabb irodalomról írt részekben tűnik ki. Ez-
zel szemben az Invitis nubibus jeligéjű mű, kivált a múlt irodalmára vonat-
kozólag hoz új szempontokat, s irodalmunk jelenségeinek új csoportosításá-
val kísérletezik mindig gondolatébresztőén, még ahol nem is teljesen győz 
meg. Ez a mű inkább intuitív, mint tudós hajlamú szerzőre vall, akinek 
mindazonáltal tudományos képzettsége és esztétikai műveltsége is kellő szin-
ten áll. De e műveltséget a szerző egyáltalán nem fitogtatja: azt inkább 
csak sorai közül érezzük. Előadása rokonszenvesen egyszerű s a nagyobb kö-
zönség számára is élvezhető; sok lendület és közvetlenség van benne. 

Mindezen okoknál fogva s főleg a munka speciális céljára való tekintet-
tel én is, mint Makkai és Molter, a két utolsónak említett pályamű közül, 
minthogy már választani kell, az Invitis nubibus jeligéjűnek adnám a díjat 
és megbízatást; míg az így járnak a végzés ormán jeligéjű mindenesetre leg-
alább dicséretet érdemel. 

Midőn azonban ezt az ítéletemet megokolásával együtt beterjesztem, még 
egy megjegyzést kell hozzátennem. A jutalmazásra ajánlott terv minden biz-
tató jó tulajdonsága mellett sem tökéletes, s egyéb kisebb hibái, melyek a 
vázlatban alig tűnnek föl, a kidolgozott műben megnőhetnek, s annak értékét 
tetemesen csorbíthatják. Kívánatosnak, sőt szükségesnek tartom tehát a meg-
bízott pályázót előzetes tanácsokkal látni el, nem kötelező utasítás, hanem 
útbaigazító figyelmeztetések formájában. Magam is szívesen vállalkozom rá, 
hogy megbízatás esetén részletes észrevételeimet a szerzővel közlöm. 

Budapest, 1932." 
Végül is mikor derült ki, hogy ki rejtőzködik az Invitis nubibus jelige 

mögött? A közvélemény az Erdélyi Helikon 1932 októberi számából értesül ró-
la. "Folyóiratunk múlt számában közöltük az Erdélyi Helikon irodalomtörté-
neti pályázatának eredményét: tizenegy pályamű közül a pályadíjat a bírálók 
egyhangú véleménye alapján az Invitis nubibus jeligéjű pályamű nyerte el. 
A jeligés levélben Tar János neve állt a mű szerzőjeként, de amint kiderült, 
ez álnév volt; a pályamű szerzője dr. Szerb Antal, budapesti kereskedelmi 
iskolai tanár, fiatal, harmincegy éves, neves irodalomtudós és esztéta; 
nemrégen jelent meg a Magyar Szemle kiadásában kis könyve az angol iroda-
lomról." 
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Nemrégiben fedte fel magát a többi pályaművek egyik szerzője, Baránszky 
Jób László, aki az Új írás-ban 1978-ban így ír erről: "Az Erdélyi Helikon 
pályázatánál a döntésnél számba jövő négy pályamunka közül háromnak felső-
kereskedelmi iskolai tanár volt a szerzője. Ezek egyike én voltam. Ennek kö-
szönhetem pályámon Szerb Antal segítő barátságát. A bírálati jelentés csu-
pán a szociális szempontok elhanyagolásában látta az egyetlen okot, amely-
nél fogva pályázatom mellőzhető volna a díj odaítélésénél. Akkor azonban 
nagy kár volna ilyen írókészségnek a napvilágtól való elzárása ezen a téren." 

Valóban felsőkereskedelmi iskolai tanár volt ebben az időben Szerb An-
tal is, valamint Juhász Géza, egy másik, majdnem díjazott pályamű beküldője 
is. Ezzel kapcsolatban idézem az Utunk 1984. június 1-i számából Marosi Pé-
ter Könyvek sorsa, emberek sorsa című jegyzetét: 

"Szerb Antallal sohasem találkoztam, mégis úgy érzem, egyik legbizalma-
sabb ismerősöm a huszadik század magyar írói közül. Azt hiszem, kevés könyv 
hatott annyira irodalmi ízlésem alakulására, mint az б magyar irodalomtör-
ténete. 

Ha jól számítom, ötvenkét évvel ezelőtt nagy munkában volt Édesapám 
nagymama gyümölcsöskertjében, ahol nagyvakációinkat töltöttük. Első selej-
tező lektora volt (a meghalt Kuncz Aladár helyett) a Helikon irodalomtörté-
neti pályamunkáinak. Pontosabban a pályázati kiírásnak megfelelően beérke-
zett vázlatoknak és fejezeteknek. Éjjel-nappal böngészte, jegyzetelte őket, 
részleteket olvasott fel nekünk (mennyit kacagtunk az általunk 'kaetes bá-
csinak' nevezett pályázón, aki szerint létezett egy Göre Gábor nevű magyar 
klasszikus is), amíg egyszer csak kialakult az a véleménye, hogy az Invitis 
nubibus jeligével szignált fejezetek kétségtelenül kiemelkednek a többi kö-
zül. 

Arra is emlékszem, egy délután kóborló egyetemi hallgató állított be a 
tanyára. Egész éjjel beszélgetett apámmal a pályaművekről, reggel pedig to-
vábbállt. Tíz évvel később Juhász Géza tartott előadást Marosvásárhelyen, s 
azt is elmondta, б küldte ki egyik tanítványát a tanyára, hadd vegye ki Mol-
ter Károlyból, mi a véleménye a beküldött munkákról, mert б is a pályázók 
között volt. (...) 

Tizenegy évvel később pedig ügyes-bajos dolgomat intézni mentem fel a 
Kultuszminisztériumba Budapestre. Várakoznom kellett, s a folyosón egyszer 
csak ünnepélyes menet közeledett. Három tanácsos úr feketében, két altiszt 
cipelt mögöttük egy könyvekkel, folyóiratokkal telt ruháskosarat. Miniszte-
ri mentorom megilletődve súgta: most viszik aláírásra a Szerb Antal iroda-
lomtörténetét ki- és betiltó döntést a Kegyelmes Úrhoz, e kosárban pedig az 
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egész ügy irodalma van, pro és contra, ha mégis szükségeltetnék ez az iro-
dalom. .. 

A menet elvonult, a könyvet még a könyvtárakból is eltávolították. (...) 
Pedig a könyv megjelenésétől a marosvásárhelyi kollégiumban például nem ta-
nultunk másból, mint Szerb Antal irodalomtörténetéből, a régi pozitivista, 
Nyugat-ellenes tankönyvek egyszerűen eltűntek az iskolából." 

Kuncz Aladár halálával s az б sürgetésére és előkészítő munkájával be-
indított irodalomtörténeti pályázat lezártával meg is szűnt Babits aktív 
részvétele az Erdélyi Helikonban. Viszont a Baumgarten-alapítványnál, az er-
délyi írók díjazására, kitüntetésére ezután Molter Károly javaslatát kérték, 
amibe minden valószínűség szerint belejátszott a bíráló bizottságon belüli 
közvetett megismerkedésük. 

1932 végén, 1933 tavaszán Makkai és Molter el is olvassa már és vélemé-
nyezi a készülő könyv 1—161. oldalát. A kiadói gazdasági és aprómunkákat, 
levelezést Kovács László végzi a Szépmíves Céh részéről. 

Szerb Antal tehát a legnagyobb'erőbedobással dolgozik, amint azt a kö-
vetkező levele is tanúsítja: 

Szerb Antal — Molter Károlyhoz 
Budapest, 1933. május 17. 

Igen tisztelt tanár úr, 
amikor szíves soraira válaszolok, tulajdonképpen egy régi mu-

lasztást szeretnék jóvátenni: meg akarom köszönni bírálatát, a leg-
megértőbb, legmelegebb bíráló szavakat, amelyeket életemben kaptam. 
Jobb szerettem volna személyesen megköszönni és egyúttal személye-
sen megtartani azt a konzultációt, melyet a bírálatok kilátásba he-
lyeznek. De úgy látszik, nem adatik, hogy én Erdélybe menjek. Arra 
gondoltam, talán júliusban lemegyek. De legújabban olyan híreket 
kaptam, hogy egy másik irodalomtörténet is készülőben van. Most 
minden percemet kihasználva dolgozom, hogy a konkurrens vállalatot 
megelőzhessem és nem hiszem, hogy júliusra felszabadulnék. Marad az 
a reményem, hogy a tanár úr feljön Pestre. (...) 

Addig is tartsa meg jóindulatában 
régi, igaz hívét 

Szerb Antalt." 
1933 második felében adhatja át a teljes kéziratot a kiadónak Szerb An-

tal, mert 1934 januárjában már Molter is és Makkai is végeznek az anyag lek-
torálásával, amint az alábbiakból kiderül. 
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Makkai Sándor — Kovács Lászlóhoz 
Kk, 1934. I. 20. 

Kedves Barátunk, 
Szerb Antal Irodalomtörténetét elolvastam. Persze nincs hibát-

lan emberi mű és így irodalomtörténet sincs. Molter fölfogásával sok 
tekintetben nem értek egyet. Bármennyire is eltekintünk a pályázati 
feltételektől, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ha az Erdélyi He-
likon írat irodalomtörténetet, a kisebbségi irodalom és a kisebbsé-
gi olvasó, sőt eredeti gondolatunk szerint a kisebbségi tanulóifjú-
ság — döntő szempontok! "Itteni szükségletünk csak másodrendű lehet 
neki, és talán neki van igaza... a könyvet Pesten írta" — mondja 
Molter az általad közölt soraiban. Ezt Molter Károly barátom mint 
européer és nála megszokott világmérce-alkalmazó mondja. Legyen sza-
bad nekem az odiózus szűk felfogású, egyoldalú és erdélyi szempon-
tot képviselnem, miszerint ezt a könyvet elsősorban nem Pestnek kel-
lett írni, hanem (...) az erdélyi magyarságnak. "A bölcs szem, mely 
a vonat ablakából tekint ide" ahogy Molter mondja, éppen ez elé a 
nagy feladat elé állíttatott, hogy irodalmi értékűt, minden magyar-
nak szólót írjon, de úgy, hogy átérezze és méltányolja azoknak a 
szükségletét, akik talán ma már csak ebből a könyvből szerezhetik 
meg kapcsolatukat az egyre távolodó szellemi nagy örökséggel. 

Ha ezt nézem, éppen a Molter által dicsért szempontok és "szép 
egyoldalúságok" ellen van kifogásom. Ezt meg kellett említenem, mert 
bármennyire érdekesek és modernek is Szerb Antal szempontjai s szel-
lemtörténeti képei, a tradíciónak egy olyan fonala hiányzik belőlük, 
mely a magyar szellemterületek sajátos összefüggéseit mutatná meg s 
így éppen Erdélyt is, mely e könyvben határozottan mostohán van ke-
zelve s idegenül, lényegében megértetlenül, epizódszerűen jelenik 
meg, éppen mint szellemtörténeti tényező lekicsinyítve. (...) 

Ezek fenntartása mellett kell megemlítenem azt is, hogy ha egyé-
ni szempont is, fájdalmasan nélkülözök benne több nekem kedves és 
előttem sok itt felemlítettnél érdekesebb írót. Például csak Baksay 
Sándort említem föl (...) Éppen az ilyeneken látszik meg, hogy a 
szellemtörténeti beállítások mennyi egyéni színt és értéket hall-
gatnak el. Azt is kifogásolom, hogy prózaíróink jellemző szavai, 
nyelvi értékei, egy-egy maradandó kis részletük nem volt beilleszt-
hető a könyvbe. Ismét ott maradtunk, hogy verscitátumok jelentik az 
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olvasónak a könyvben magát az irodalmat. Nehéz lett volna, elisme-
rem, de csak nehezet érdemes próbálni. 

És mégis, mindezek dacára oda kell jutnom, ahova Molter: a köny-
vet kiadandónak javasolom. Mert a maga nemében kétségtelenül kiváló 
munka, szerintem sokkal különb a Farkas Gyuláénál. Ami a legfonto-
sabb: a korokról és írókról alkotott képek, ítéletek magvas, döntő 
jegyzése, a helyük, súlyuk kijelölése minden esetben kitűnő, meg-
bízható, találó s néha egyenesen felfedezésszerűen meglepő, mert 
ösztönünkben érzett megerősödést tesz véglegessé. 

Abban igazat adok Molternek, hogy felesleges volna az írót egyes 
részek korrekciójára, kihagyásokra, betoldásokra s hasonló piszmo-
gásokra utasítani. A könyv olyan, amilyen, de csak egészében állhat 
meg. Én is hosszadalmasnak tartom korjellemzéseit s néhol az egyes 
írókról szóló fejezeteket is, máshol vannak igen rövidek, de belá-
tom, hogy az író egyénisége,' kedve, hajlamai formálták ki a művet. 
Nem is vállalnám, hogy ilyesmikben javaslatokat kockáztassak. Ma-
radjon így, mert ha itt-ott az olvasó hosszadalmasnak találná is, 
vagy mást várna is tőle egy-egy helyen, egészében ilyen gazdag anya-
got, ekkora kitekintést, ilyen egyenletes elemzést és megírást más-
tól nem kaphatna. Azt hiszem, mindenképpen nagy jelentőségű mű és 
kétségtelenül eseménye lesz az irodalomnak. Szíves üdvözlettel 

Makkai Sándor 

A lektorálás ügye tehát aránylag simán, nagyvonalúan lezajlott. S ekkor 
következnek a nagy anyagi nehézségekkel küzdő Szépmíves Céh "garasos" ügyei. 
Hogy például Molter valószínűleg sohasem kapta meg a Vécsen megszavazott 
5 000 lejt az irodalomtörténet lektorálásáért, mert még 1933 októberében is 
csak ígéretet kap rá Kovács Lászlótól, levélben a következő formában: "Min-
denesetre igazad van abban, hogy ha ezt az összeget nem kaptad meg, lega-
lább tőlünk, a Helikonban való közléséért bírálatodnak kéred a honoráriumo-
dat. Én annak idején örültem, hogy mint hivatalos közleményt hozhatom és 
honoráriumát a folyóiratnak megspórolhatom (...) A Céh pedig, amely minden 
garast jól meg kell nézzen, szintén jól jár. Most már azonban, mivel leve-
ledből azt tudtam meg, hogy az 5 000 lejt nem kaptad meg, a következőképp 
állapodjunk meg: a közleményért járó 1400 (ezernégyszáz) lej honoráriumot 
kifizetjük, de egyezzünk meg abban, hogy ez az összeg, mihelyt az 5 000 lej 
részedre kifizetődik, javunkra szolgáljon. ( ) Az 5 000 lejre vonatkozóan 
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természetesen alkalomadtán most már újra érdeklődni fogok és Neked értesí-
tést küldök." 

Ugyancsak Kovács László 1934. április 7-i levelében a következőket kéri 
Szerb Antaltól az Irodalomtörténet kiadására nézve: "Mint írtam már Neked, 
Molter és Makkai megadták véleményüket az irodalomtörténetre vonatkozólag. 
(...) Van egy nagyon lényeges kifogás azonban a kézirattal szemben és ez a 
terjedelme, amit Te is nagyon jól tudsz. Az egész pályázatnak ez lényeges 
kiiridulópontja volt: olyan terjedelmű legyen a mű, hogy a Szépmíves Céh so-
rozatának kereteibe beilleszthető legyen, hogy vele irodalomtörténeti kézi-
könyvet adjunk olvasóinknak. A Te kéziratod jelenlegi formájában legalább 
15 ívvel haladja túl számításunk szerint a terjedelmet, melyet a pályázati 
felhívás meghatároz. (...) így csak két kötetben adhatnánk ki. (...) Vi-
szont csak tetemes ráfizetéssel tehetjük ezt, mert hiszen az egész mű kö-
rülbelül négy rendes kötetünk anyagát teszi ki. Ezt a ráfizetést pedig vál-
lalni vagy fedezni kell. Mi a kiadásra nézve igenlő jelentést, illetve vá-
laszt adnánk Kemény Jánosnak, ha Te viszont a Kemény János által fizetendő 
70 ezer lejnek egy jelentős részéről, legalább 30 000 lejről lemondanál, a 
Céh többletkiadása fedezésére. (...) Kapnál a nálunk való kiadása után ösz-
szesen 40 000 (negyvenezer) lejt (30-at, amit már kaptál, természetesen nem 
számítva), és az 1500 példányon túli példányok után utólagosan még 5 száza-
lék honoráriumot. (...) így nyomdába adhatnék a könyvet rövidesen és a könyv-
napra kijönnénk vele. (...)" 

Szerb Antal 1934. április 9-én válaszol Kovács Lászlónak. "Teljesen 
tisztában vagyok azokkal a nehézségekkel — írja —, melyekkel egy ilyen nem 
kapitalista alapokra berendezkedett kiadónak, mint a Szépmíves Céh, küzde-
nie kell, és ezért elvben nem zárkózom el attól, hogy indítványodnak megfe-
lelően magam is hozzájáruljak a mű kiadási költségeihez... De bízom abban, 
hogy sikerül valami közbeeső megoldást találnunk, ismerve baráti jóindula-
todat. Talán olcsóbb kiállításban vagy valami más költségcsökkentéssel el 
lehetne érni azt, hogy megtaláljátok a számításaitokat, ha én, mondjuk, nem 
harminc, hanem tíz-tizenötezer lejről mondanék le. Ez engem sem érintene i-
lyen fájdalmasan." 

De rövidesen beleegyezik a Céh diktálta feltételekbe, hogy műve csonkí-
tás, rövidítés nélkül láthasson nyomdafestéket. Idézem teljes terjedelmében 
levelét, mivel ez tekinthető a végleges megállapodásnak: 
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Szerb Antal — Kovács Lászlóhoz 
Budapest, 1934. ápr. 13. 

Kedves Laci, 
10-i kedves leveled alapján újra átgondoltam a dolgot, és belá-

tom, hogy indítványodat el kell fogadnom. Hozzájárulok tehát, hogy 
a 70 000 lejből, melyet Kemény János báró díjából még kapni fogok, 
30 000 lej a Szépmíves Céhet illesse a költségtöbblet fedezésére. 

A magam részéről én csak néhány könnyen teljesíthető feltételt 
szeretnék kikötni az általad proponált későbbi 5%-on kívül: 

1. A könyv csakugyan jelenjék meg a könyvnapra. 
2. Az ára ne legyen nagyobb, mint a Szépmíves Céh többi kiadvá-

nyaié. 
3. A szokott tiszteletpéldányokon kívül szeretnék ötven példányt 

önköltségi áron átvenni, hogy kedveskedhessem velük azoknak az is-
merőseimnek, akiknek már nem tudok tiszteletpéldányt adni. 

Lacikám, közöld velem, hogy elfogadod-e ezeket a feltételeket. 
Már most hozzálátok az utolsó rész átdolgozásához. Nagyobb vál-

toztatásokról nem lesz szó, de kérlek, ezt a részt addig ne add 
nyomdába, amíg a változtatásokat le nem küldöm. 

Isten veled, tulajdonképpen nagyon örülök, hogy a könyv nemso-
kára és teljes terjedelmében kijön. 

Kézcsók és üdvözlet 
Szerb Antal 

A Szépmíves Céh valóban teljesítette határidős kötelezettségét, Szerb 
Antal Magyar Irodalomtörténete az 1934-es könyvnapra már megjelent, az Er-
délyi Szépmíves Céh nyolcvanhetedik kiadványaként; a VII. sorozatának 23— 
24. számú könyveként. Nyomtatta a Minerva rt. nyomdája Garamond-antiqua be-
tűkkel, a szedést Lauf Rudolf nyomdavezető, a nyomást Szabó Elek vezette. 
Kötése Rohonyi Antal egyetemi könyvkötő műhelyében készült. A szerző a mű-
vét "Kemény János bárónak és Kemény János bárónénak, irodalmunk nemes bará-
tainak" ajánlja. 

És nagyon nagy az öröme magának is a könyvében. 
S ha valakinek hálás szavakkal köszönhette meg a Magyar Irodalomtörté-

net létrejöttének támogatását, úgy az minden valószínűséggel Kemény János 
és felesége lehettek. Kemény János marosvécsi és kolozsvári otthonában őr-
zött iratai a második világháború során megsemmisültek. Fennmaradt viszont 
Molter Károly levelezésében még két olyan Szerb Antaltól származó levél, 
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mely a könyvnek közvetlen a megjelenése utáni utóéletéről, szerzője örömé-
ről és terveiről vall. Idézem őket teljességükben: 

Szerb Antal — Molter Károlyhoz 
Budapest, 1934. június 18. 

Kedves Károly, 
mindenekelőtt gratulálok a Helikonban megjelent cikkedhez,* a-

melyet éppen most olvastam; szellemes, tanulságos és igen erdélyi 
írás és most legalább tudom, hogy az új Németország írói közül kik-
től és mit kell elolvasnom. 

De legfőképpen azért írok, hogy megköszönjem a jóindulatodat, 
mellyel mint lektor és bíráló, kéziratomat kezelted. Úgy képzeltem, 
hogy ezt nemsokára személyesen fogom megköszönni és szívemet kibe-
szélni veled akár Marosvécsen, akár egy vásárhelyi kirándulásom al-
kalmából. De sajnos, erdélyi utam bizonytalan időre kellett halasz-
tanom, talán a nyár későbbi szakaszán, mindenesetre később és a kö-
szönet már nagyon kikívánkozik belőlem. 

Olvastam könyvem ügyében Kovács Lászlóhoz írt leveledből a ben-
ne foglalt bírálatot és megint azt kell mondanom, amit annak ide-
jén, mikor a pályázatot a te véleményed alapján megnyertem: alig 
találkoztam emberrel, aki a szándékaimat annyira megértette volna 
és aki azt a valamit, ami mondjuk az én írói egyéniségem, olyan 
szeretettel fogadta volna el a világ rendjében, mint te. Szóval nem 
azt köszönöm, hogy részben neked köszönhetem, hogy könyvem létrejö-
hetett: ezzel a köszönettel megsérteném bírói pártatlanságodat, mely 
nem engem tüntetett ki, hanem az ügyet. Azt köszönöm, hogy megér-
tettél, és főképp, hogy szerettél, a szónak valami tisztára érze-
lemmentes, spinozai értelmében. 

És köszönöm azt a nemes, erdélyi, tordai országgyűlési gesz-
tust, mellyel te is, Makkai is, azt mondtátok, hogy ez a könyv u-
gyan nem százpercentesen az, amire nekünk sürgős szükségünk lenne, 
de adjuk ki mégis, mert a könyv jó. Nem akarok bókolni, de az imp-
resszióm, hogy ilyesmi csak Erdélyben fordulhat elő. Ez ugyanaz a 
szellem, mint ami Zillich-cikkedet áthatja, az egyedül üdvözítő 
szellem, mely egyre ritkább lesz ezen a világon. Mundus vult elkár-
hozni, ergo elkárhozatur. 

Utalás Molter Károly Az elvarázsolt varázsló; Valamint Heinrich Zil-
lichnek. (Erdélyi Helikon 1934. 459—465. old.) c. cikkére. 
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A könyv, most már büszkén mondhatom, nem csalta meg a te vára-
kozásaidat: itt meglepően nagy és széles publikumsikere is van, és 
ami sokkal fontosabb, minden értelmes embernek tetszik, faji, nemi, 
felekezeti és ruházkodási különbségek nélkül. Ezt nem hencegésből 
írom, hanem mert azt gondolom, te is örülsz neki. 

Cikkedből úgy veszem ki, hogy egy önéletrajzi regény tervével 
foglalkozol: Éljen! erről is szeretnék hallani, meg sok mindenről, 
tőled és rólad. Remélem, valahogy mégiscsak nyélbe fogok ütni egy 
erdélyi kirándulást vagy netalán te mutatkozol majd erre mifelénk. 

Addig is szeretettel ölel igaz híved 

Szerb Antal 

Budapest, 1934. dec. 22. 
Kedves Károly, 
a közelgő karácsony jó ürügy, hogy az ember írásbeli érintke-

zésbe lépjen távoli, de azért (vagy talán éppen azért) igaz baráta-
ival. Jó ürügy, hogy végre megköszönjem neked szíves soraidat, me-
lyeket a Pásztortűzbe írtál könyvemről.* A szíves, persze egyálta-
lán nem adekvát jelzőt inkább szórakozottságból írtam, a "sorok" 
vonzották. Mert az egész gazdag és igen változatos "sajtóban", ame-
lyet kaptam, a te írásod volt a hozzám legközelebb jövő, a legmeg-
értőbb, az, amelyet a legtöbb örömmel tettem el furcsa gyűjteményem-
be. Miért nincsenek itt olyan kritikusok, mint te vagy? Igaz, hogy 
akkor talán túlságosan is paradicsomi lenne az író földi vándorlása 
és az mégsem egészséges a produktivitása szempontjából. 

Egyébként, ha érdekel sorsom, virulok. Készülök a második kia-
dásra, mert az első már elfogyott. A könyvnek, a kritika dacára, 
nagy sikere volt, és én néha csaknem már úgy érzem magam, mint egy 
illusztris autor. Mindenféle, hiúságomat kellemesen bizsergető do-
logról beszámolhatnék, ha korunk erkölcse nem tiltaná még mindig a 
legélvezetesebb és talán legpraktikusabb emberi cselekedetet, az 
öndicséretet. De annyit mindenesetre megírok, mert talán téged is 
érdekel: ma kaptam meg a rádiótól a hivatalos megbízatást, hogy Ba-
bits Mihállyal, Kosztolányival, Benedek Marcellel és Schöpflinnel 

*Utalás Molter Károlynak a Pásztortűz 1934. XI. 30., XX. évf. 22. sz. 
439—440. oldalán Invitis nubibus című cikkére. 
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együtt vegyek részt a "Száz könyv" sorozatban, mely a magyar és a 
világirodalom száz legfőbb alkotását fogja ismertetni tizenöt per-
ces előadásokban, hogy alapjául szolgáljon egy nagy pályázatnak, 
mely azok közt a rádiósok közt fog lefolyni, akik az ismertetéseket 
végighallgatták és a száz könyvet elolvasták. A terv és a megszer-
vezése egyébként Németh Lászlóé. Az első ilyen előadásom jan. 6-án, 
vasárnap este 1/4 9-kor lesz. Budapest Il-n, a Gulliverről. 

És mindenféle nagy terv van a levegőben és a fejemben, jó volna 
azokról egyszer elbeszélgetni veled és tanácsidat kikérni. De talán 
egyszer feljössz Pest városába. Ne felejtsd el megint a címemet. Lá-
tod, Szemlér barátunk mindjárt felkeresett, mikor itt volt, tudta, 
hogy örülnek az erdélyi vendégnek. Hát még ha te jönnél. 

Hát addig is szeretettel ölel, kellemes karácsonyt és boldog 
újesztendőt kíván igaz híved, 

Szerb Antal 

Gál István így emlékezik vissza Szerb Antal és az erdélyi írók kapcso-
latára: "... a pályadíj elnyerése után hivatalos vendég volt Kolozsvárott 
és Marosvécsett... Részvétele az Erdélyi Helikonban, majd barátsága az er-
délyi írókkal új korszakát jelentette az életének." 

Befejezésül pedig idézek még egy Szerb Antaltól származó levelet, min-
den valószínűség szerint az utolsót, melyet Erdélybe írt, s szintén a Ma-
gyar Irodalomtörténet utóéletével kapcsolatos; Marosi Péter jegyzetében már 
részben érintette. 

1942 őszén ugyanis Palló Imre magyar országgyűlési képviselő, újságíró, 
a szélsőjobboldal egyik hangadója, interpellációt jegyzett be a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez "Szerb Antal értékromboló irodalomtörténete 
tárgyában". Az interpelláció elmondására 1942. december 2-án került sor, a-
mit a napilapok és folyóiratok irányzatuknak megfelelően kommentáltak. Szerb 
Antalnak csak A mai nap című baloldali napilap nyújtott megszólalási lehe-
tőséget, itt közölt nyilatkozatának szövege a következő: "A kifogásolt iro-
dalomtörténetet annak idején az Erdélyi Helikon pályázatára írtam meg és a 
bíráló bizottság, melynek tagjai Babits Mihály, Makkai Sándor és Molter Ká-
roly voltak, az én munkámat érdemesítették a Helikon-díjra. Az első kiadás-
hoz Makkai Sándor írt előszót, amelyben meleg szeretettel ajánlja a könyvet 
mindenkinek a figyelmébe, mert az alkalmas arra, hogy a megszállt területek 
magyarságával megismertesse a magyar irodalomtörténetet. Babitsnak, Makkai-
nak, Molternek tehát ez volt a véleménye a könyvemről, s ezt a véleményt 

384 



osztotta a magyar kritikusok egész sora is, olyanok, akiknek magyarságához 
igazán nem férhet kétség. Palló Imrének a fentiekkel ellenkező véleménye 
tehát igazán keveset változtat a dolgon. Szerb Antal. (A mai nap, 1942. dec. 
3.) Az interpellációnak súlyos következménye lett. 1943 januárjában újult 
erővel indultak a jobboldali támadások Szerb Antal ellen, s nemsokára ki is 
jött egy kultuszminiszteri rendelet, melyben a miniszter intézkedett, hogy 
Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetét az iskolai könyvtárakból kivonják. A 
baloldali sajtó sem nézte tétlenül a Szerb Antal ellen indított hajszát, de 
a cenzúra csak igen kevés baloldali hangnak adott megszólalási lehetőséget. 
Kovács György például az Újság számára írt Szerb Antal védelmében, ám ennek 
közlését a cenzúra nem engedélyezte. A kézirat eljutott Szerb Antalhoz, s 
ezért mond köszönetet a levélben. Kovács György iratai között ennek a cikk-
nek a kézirata nem maradt fenn. 

Szerb Antal — Kovács Györgyhöz 
Igen Tisztelt Uram, 
engedje meg, hogy ismeretlenül megköszönjem, hogy kiállt védel-

memre. (Kéziratban olvastam azt a cikkét is, melyet a Székely Szó 
támadására válaszképpen küldött meg az Újság-nak.) Az ilyen baráti 
és tiszta hang, képzelheti, milyen jól esik, de kétszeresen, ha Er-
délyből jön. Talán nem érdektelen az Ön számára, ha megírom, hogy a 
támadások sem önérzetemben, sem munkakedvemben nem érintettek és bi-
zonyos vagyok benne, jön még idő, amikor Önt és engem jobban meg 
fognak érteni. 

Addig is, amíg egyszer személyesen összetalálkozhatunk, fogadja 
jelképesen hálás és tisztelő kézszorításomat, 

Igaz híve, 
Szerb Antal 

Budapest, 1943. I. 14. 

Forgatom a háború utáni 1959-es, Magvető kiadta Magyar Irodalomtörténe-
tet, címoldalán ez áll: "Változatlan utánnyomás". 

Hátul pedig, a névmutató előtt: "Ez a kötet az 1935-ben megjelent 2., 
javított kiadás (Révai Testvérek, Budapest) alapján készült. Szükségessé 
vált néhány jelentéktelen apróbb helyesbítés: évszámok, bibliográfiai ada-
tok stb. A kötet utolsó részét a Kilencszáztízes évek című fejezettől kezd-
ve elhagytuk, mert Szerb Antal maga is tervezte könyve befejezésének kibő-
vítését és átdolgozását." 
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Ezt valóban tervezhette Szerb Antal. De hogy abban ennyire elfeledke-
zett volna, ilyen kategorikusan kirekesztette volna Erdélyt, íróival, iro-
dalomszervezőivel, az irodalom nemes barátaival együtt, hogy bár egy szó se 
essék előszóban, utószóban, lábjegyzetben arról, hogy tulajdonképpen honnan 
is eredeztethető e kötet világra segítése — ez nehezen feltételezhető. 
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G. M E R V A M Á R I A 

A TURUL KÖNYVKIADÓ* 

A Turul Könyvkiadó létrejöttének előzménye a Márciusi Front felbomlása 
után fontos szerephez jutó Turul-ellenzék kulturális tevékenysége és Püski 
Sándor egyéni vállalkozása. Az 1930-as évek végére a Turul Szövetségen be-
lül kialakult egy ellenzék Roboz Zoltán és Jászai Lajos vezetésével. Ez az 
ellenzék — kezdetben Szabó Dezső ideológiájának, később a népi írók művei-
nek hatására — szembefordult a Turul addigi üres és felületes hazafiasko-
dásával és mindinkább konkrét szociális kérdésekkel kezdett el foglalkozni. 
A népi írói mozgalom radikalizálta gondolkodásukat, szembeállította őket a 
fennálló társadalmi rendszerrel és a parasztság problémájára irányította 
figyelmüket. 1939 őszén Fitos Vilmost választották meg a Turul Szövetség 
országos kulturális vezérévé és б Robozék szellemében, a népi gondolat je-
gyében folytatta szervező munkáját a diákszervezetben. Fitos ugyanakkor 
1938-tól felelős szerkesztője volt a Magyar Élet című lapnak, mely a Magyar 
Úttal együtt fontos publikálási lehetőséget jelentett a népi írók számára a 
Válasz megszűnése után. A Turul-ellenzék széles körű, sokoldalú kulturális 
tevékenységet folytatott, melynek elsődleges célja a népi irodalom propagá-
lása volt. Száznál több irodalmi és zenei esetet rendeztek szerte az or-
szágban és a határon túli magyar területeken is. 1939-ben indították meg a 
Turul Falufüzetek című sorozatot, melyben a következő művek jelentek meg: 
Sinka István: Az élők félnek (versek), Bodnár István: Ludas Matyi (népi 
színjáték), Györffy István: Szilaj pásztorok (néprajz), Erdélyi József: Mu-
tató (versek), Veras Péter: Az Alföld parasztsága (tanulmány). 

Köszönöm Hartyányi Istvánnak, a Turul Könyvkiadó vezetőjének a kiadó-
val és a Bolyai Akadémiával kapcsolatos értékes információit, valamint a 
mellékletek anyagát. 
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A Turul-ellenzék ifjúsága elégedetlen lévén a Magyar Tudományos Akadé-
mia működésével is, létre akart hozni egy ellenakadémiát, melynek Bolyai A-
kadémia lett volna a neve. A gondolat szülőatyja és az akadémia névadója 
Kovách Aladár, a Nemzeti Színház dramaturgja volt. A Bolyai Akadémia nem 
valósult meg, de indult ezen a néven egy könyvsorozat és az időközben el-
hunyt Györffy István kezdeményezésére, majd a Turul Szövetség szervezésében 
1940 elején megnyíló parasztkollégium is innen kapta a Bolyai-kollégium ne-
vet. A Bolyai Akadémia-könyvsorozat szerkesztője Kovách Aladár, segédszer-
kesztője Szamosi József volt. Űk azonban csak szellemi vállalkozók voltak, 
pénzzel nem rendelkeztek a könyvek kiadásához, az anyagi kivitelezésre vál-
lalkozni lehetett náluk. Az anyagi vállalkozók között szerepelt többek kö-
zött Bódis Gábor, Szekeres János, Püski Sándor és Hartyányi István. A soro-
zat 1939 végén Szabédi László Alkotó szegénység című verseskötetével indult. 
A Turul Falufüzetek-sorozatban megjelenő könyvekre is rákerült a Bolyai Aka-
démia név, bár ezek még nem a Bolyai Akadémia-sorozat kiadványai, hanem a 
Turul Szövetségé. 

A Turul-ellenzék kulturális tevékenységétől függetlenül, de nagyjából 
azzal egyidőben és szintén a népi gondolat jegyében indult el Püski Sándor 
egyéni vállalkozása. 1936 végén, 1937 elején nyomdaalapítással kezdett fog-
lalkozni. A kezdeti időszakra így emlékszik vissza: "...kerestem egyesületi 
támogatókat, akik munkával, pénzzel segítenek egy nyomdaszövetkezetet. így 
kerültem el valamilyen ajánlás révén a Honszeretethez, addig azt sem tud-
tam, hogy léteznek. Dr. Szabó Lajos volt a vezetője, majd Kiss Károly és 
Ambrus Pál kapcsolódtak be a nyomdai ügy tárgyalásába. Űk egyedül a megke-
resett egyesületek közül (...) biztattak komolyabb segítséggel, és akkor a 
'Magyar Élet' lap már folyt, és annak a nyomtatásával bízták meg, tőkével 
is beszálltak." így jött létre a Jövő Nyomdaszövetkezet, melytől azonban 
Püskinek hamarosan meg kellett válnia. "Anyagi nehézségek voltak, nagyobb 
tőkére lett volna szükség, mint amit én össze tudtam hozni, és ők azt csak 
azzal a feltétellel adták, ha átadom a vezetést. Attól kezdve meglehetősen 
feszült, és hogy úgy mondjam, barátságtalan volt a viszony, tehát mire én a 
kiadót kezdtem, a Honszeretettel semmiféle kapcsolatom nem volt." (Huszár 
Tibor: Beszélgetések. Bp. 1983. 357.) Püski 1938-ban könyvesboltot nyitott 
a Szerb utca 17-ben, majd egy év múlva könyvkiadásba kezdett. Első kiadvá-
nya Sinka István Vád című verseskötete volt, melyet Kovách Aladár rendezett 
sajtó alá. Püski könyvkiadója magánvállalkozásként indult ugyan, de kezdet-
től fogva kénytelen volt — csakúgy, mint a nyomdaalapításnál — más szerve-
zetekkel is kapcsolatot keresni, ha kiadványait el is akarta adni. A Magyar 
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Élet folyóirathoz azzal a kéréssel fordult, hogy vehesse fel a lap nevét, 
remélve, hogy annak olvasói az azonos nevű kiadó könyveit is megvásárolják. 
(Fitos Vilmos: A "Magyar Élet" című folyóirat. Literatura, 1984/1. 91.) Ezt 
követően pedig a Turul Szövetséggel és Boros Lajossal, a Bolyai-kollégium 
első igazgatójával társult egy terjesztő vállalat létrehozására. PLiski ki-
adványainak elkelését remélte ettől a vállalkozástól. Boros Lajos a Bolyai-
kollégiumot szerette volna anyagilag függetleníteni a kollégisták terjesztő 
munkájának profitja révén. (Boros Lajos emlékezése a Bolyai-kollégiumra és 
a Turul Kft-re. 1985. július 4-én a Fényes Szellők Klubban. Tasi József fel-
vétele. PIM Hangtár, 1267-es szalag.) A Turul Szövetség pedig a nevét mint 
reklámot adta a vállalkozáshoz. 1940 elején alakult meg a Turul Szövetség 
Könyv- és Lapterjesztő Kft. tízezer pengő alaptőkével. Tagjai: Turul Szö-
vetség, dr. Püski Sándor, Boros Lajos, dr. Erdélyi Endre. Ügyvezetői: Püski 
és Boros. Az induláshoz a Turul Szövetség és dr. Erdélyi Endre adott ezer-
ezer pengőt, a többit Püski adta, de nem pénzben, hanem könyvben, Boros he-
lyett is, ami eleve tőkeszegénységet jelentett. A Turul Kft. a Királyi Pál 
utca 12. szám alatt rendezkedett be, abban a házban, melyet a Turul Szövet-
ség bérelt a Bolyai-kollégium részére. 

A könyvnapok jó alkalmat adtak az új terjesztő vállalatnak a bemutatko-
zásra és eredmények eléréséré. Abban az időben június elején három napig 
tartottak a könyvnapok Budapesten és vidéken. Erre az alkalomra a kiadók 
hivatalos könyvnapi kiadványokat hirdettek meg, melyeket olcsóbban lehetett 
megvásárolni a könyvnapok alatt. Például egy meghirdetett, hat pengős re-
gény könyvnapi ára csak négy és fél pengő volt. Természetesen más könyvet is 
lehetett árusítani, de azok nem élvezték a könyvnapi propaganda előnyeit és 
az árkedvezményt. A Magyar Élet Könyvkiadó három könyvnapi könyvet hirde-
tett meg 1940-ben: Erdélyi József: Emlék, Németh László: A minőség forra-
dalma I-IV. és Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar? című művét. A Bo-
lyai Akadémia hat kisméretű könyvvel jelentkezett, ezeket egyenként is meg 
lehetett venni, de tokban a hatot együtt is. Persze könyvészeti és szerkesz-
tési szempontból nem voltak ezek hibátlan kiadványok. Erdélyi József Emlék 
című kötetében, mely a költő összegyűjtött verseit tartalmazza, rengeteg a 
sajtóhiba, egy-egy vers egész értelmét megváltoztató, zavaró, hibás szedés. 
Németh László is nagyon elégedetlen volt A minőség forradalmával. "A jobb-
oldali ifjúság megcenzúrázott — írja 1940. június 17-én Gulyás Pálnak. — 
Elmaradt Proust, a Kritikai Napló, Korányi, több bírálat s bekerült az Egy 
különítményes naplója, Róma elődeiből 23 ki nem jelölt oldal. (...) Ezt a 
lanú-antológiát (az együgyűek még ezt sem írták oda a címe alá) én nem vál-
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lalom — nem is dedikáltam belőle egyetlen példányt sem. De megtagadjam-e 
nyilvánosan? A kiadónak négy gyermeke van s az egész vagyona benn úszik. S 
végül: a jóindulat! (...) Nem szül gyáva nyulat Núbia párduca s nem szülhet 
tisztességes ifjúságot a mai középosztály. Magyar szigetek? nem az én két-
ségbeesett reménykedésem látta-e bele őket a magyar sivatagba?" (Németh 
László levele Gulyás Pálnak. Budapest, 1940. június 17. PIM Kézirattár.) 

A Turul Kft. vezetői, Püski és Boros az 1940-es könyvnapok előtt körle-
velet bocsátottak ki a Turul Szövetség tagegyesületei felé, melyben felhív-
ták őket, hogy állítsanak könyvnapi sátrakat. A könyveket bizományi alapon 
bocsátották rendelkezésre és a forgalomból húsz százalék jutalékot ígértek. 
Az egyesületek jelentkeztek is, "köztük a debreceni bölcsészek Árpád Bajtár-
si Egyesülete, melynek Hartyányi István volt a vezére. Hartyányi végzős 
hallgató volt az egyetemen, 1939 őszén választották vezérré. Szerkesztésé-
ben újra megjelent az Új vetés című folyóirat, a Déri Múzeumban Veres Péter-
estet szervezett, az író részvételével. 1940 tavaszán megrendezték az 1935-
ös és az 1936-os után a harmadik Debreceni Diétát, melyre Móricz Zsigmondot 
és Németh Lászlót is meghívták előadónak. Hartyányi a könyvnapi akció során 
hívta fel magára a budapestiek figyelmét kitűnő szervezőkészségével. A Tu-
rul Kft.-tői listát kért az árusítható könyvekről. Móricz Zsigmond és Veres 
Péter könyveiből rendeltek a legtöbbet, de Szabó Dezső, Németh László, Ka-
rácsony Sándor, Kodolányi, Sinka köteteiből is igyekeztek megfelelő mennyi-
séget áruba bocsátani. A könyvnapokra meghívták Veres Pétert, aki vállalta, 
hogy az első napot Debrecenben tölti és onnan utazott tovább a pesti könyv-
napra. Az б személye is sok érdeklődőt vonzott a debreceni turulisták 
könyvsátrához. A legnagyobb sikere Móricz Zsigmond saját kiadású irodalmi 
antológiájának, a Magvetőnek volt. Ingyenjeggyel rendelkező egyetemisták 
éjjel felutaztak Budapestre pótcsomagokért a terjesztőhöz, ami nagy feltű-
nést keltett az ekkora forgalomhoz nem szokott Turul Kft.-nél. A debreceni 
bölcsészek jó munkát végeztek. 

A Turul Kft. könyvnapi forgalmának egésze viszont alatta maradt a vára-
kozásnak. A vállalatnál nem volt senki, akinek a terjesztés lett volna az 
elsődleges feladata. Boros Lajost az induló kollégium ügye foglalta le, fel-
szerelés, pénz után szaladgált. Püski a saját könyvkiadói és -kereskedői 
feladataival, anyagi nehézségekkel küszködött. A kollégisták tanultak, vizs-
gáztak. Ezért a könyvnapok után felmerült az a gondolat, hogy kellene vala-
kit szerződtetni a vállalathoz, aki kizárólag a terjesztéssel foglalkozna. 
A debreceni könyvnapok sikere után magától értetődően esett a választás 
Hartyányi Istvánra. Ö kezdetben vonakodott elvállalni a megbízatást; tanári 
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állás várta már az egyik vidéki városban. Végül Móricz Zsigmond közvetített 
a Turul Kft. és Hartyányi között. Móricz országjáró korszakát élte ebben az 
időben. 1939 decemberében vette át a Kelet Népét Szabó Páltól. Nagy terve-
ket szőtt, előadásokra vállalkozott, könyvkiadásba kezdett. A Kelet Népe 
terjesztését a Turul Kft.-vei akarta megoldani, a Bolyai-kollégiumot is sze-
retetébe fogadta. Hartyányit, akit a Debreceni Diétán ismert meg, б beszél-
te rá a terjesztő vállalathoz való belépésre. 

1940 június végén került Hartyányi a Turul Kft.-hez, ahol nagy rendet-
lenséget talált. Hamarosan átlátta, hogy csak akkor lenne értelme a munká-
nak, ha a pénzzavarokat kiküszöbölnék, az addig meg sem kezdett könyvvitelt 
beindítanák és megfelelő munkatársakkal rendszeres munkába kezdenének. Bo-
ros a kollégiumi szervezés, Püski a kiadója és könyvkereskedése miatt nem 
vállalta, hogy teljes erővel ráálljon erre a munkára. A Turul Szövetség sem 
tudott ehhez segítséget nyújtani. Hartyányi már ott akarta hagyni az egé-
szet, amikor a Magyar Élet folyóiratot és a Jövő Nyomdaszövetkezetet is fi-
nanszírozó Honszeretet Egyesület, illetve a mögötte álló "titkos" szerve-
zet, a Magyar Közösség vette pártfogásába a terjesztő vállalat ügyét. A Ma-
gyar Közösség képviseletében Arany Bálint és Kiss Károly tárgyalt Hartyá-
nyival. Kérték, hogy a Turul Kft.-vei kapcsolatos elképzeléseiről részletes 
írásbeli tervezetet készítsen, az anyagi feltételek megjelölésével. Hartyá-
nyi tervezetét jóváhagyták, anyagi feltételeit is teljesítették. Püski Sán-
dor és Boros Lajos pénzbeli kártérítés ellenében megváltak a Turul Kft.-tői 
és a vállalat vezetője Hartyányi István lett. A Magyar Közösség részéről A-
rany Bálint volt az összekötő, б ellenőrizte a nevét változatlanul megtartó 
Turul Kft. tevékenységét, bár kinevezése előtt maga Hartyányi is a Magyar 
Közösség tagjai sorába lépett. 

A Turul Kft. ettől kezdve rendezett viszonyok között folytatta munká-
ját. A könyvelés lefektetése mellett a terjesztés is beindult lassan. A nép-
főiskolák bizonyultak a terjesztő munka egyik legfontosabb területének. A 
száznál több népfőiskola majd mindegyikét végigjárta Hartyányi, ismertette 
terveiket, munkájukat. Az ott tanuló parasztfiatalok legjobb vásárlói vol-
tak a népi írók műveinek. A terjesztés szervezésében nagy segítséget jelen-
tett, hogy 1941. január l-jével a Magyar Út című hetilap is a vállalathoz 
került. 1940 végén Pap Béla, a lap akkori tulajdonosa felajánlotta a Magyar 
Utat a Honszeretetnek. A szerkesztő Gombos Gyula lett, bár az átírási ne-
hézségek miatt ez csak 1941 decemberében került rá a lapra. így most már 
két lap fóruma, a Magyar Élet folyóirat és a Magyar Út hetilap állt a ter-
jesztő vállalat rendelkezésére. A propagandának, reklámozásnak ezt a nagy 
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lehetőségét a Turul Kft. gyümölcsözően ki is használta. Az egyre gyarapodó 
előfizetők egy levelezőlapon megrendelhették a két lapban ismertetett köny-
veket, de bármelyik kiadó bármelyik kiadványát is. Folyószámlát is lehetett 
nyitni. 

A terjesztés konszolidálódását követően Hartyányi elhatározta, hogy 
könyvkiadásba fog. Erre ösztönzést kapott az íróktól is. Másrészt minden 
nehézség nélkül megoldható volt a kiadói tevékenység, hiszen azonos érdek-
szférába tartozott a Jövő Nyomdaszövetkezet, ahol a Magyar Életet is nyom-
ták, és amely a Hartyányi által tervezett kiadványok előállítását is bizto-
sítani tudta. Az 1941-es könyvnapra jelent meg a Turul Könyvkiadó első ki-
adványa: Györffy István: Nagykunsági krónika című munkája. Hartyányi, aki 
nagyra becsülte a nemrég elhunyt professzort és már Debrecenben, egyetemis-
ta korában is rendezett egy Györffy István népnyelvi szókincsgyűjtő emlék-
versenyt, elhatározta, hogy a néprajztudós írásainak megjelentetésével kez-
di kiadói tevékenységét. Fehér Gyula, Boros Lajos távozása után a Bolyai-
kollégium igazgatója, Györffy István tanítványa hozta össze Hartyányit a 
professzor családjával, amely hozzájárult, hogy a Turul Könyvkiadó megje-
lentesse Györffy összes műveit. A fiatal Györffy György, a mai neves törté-
nész, Györffy István fia vállalta a sajtó alá rendezést. A Nagykunsági kró-
nika még a könyvnapok alatt elfogyott. Ez a siker arra ösztönözte Hartyá-
nyit, hogy a terjesztés mellett a könyvkiadást is rendszeresítse. 

A Turul Kft. kiadóvá fejlődvén is megtartotta a Turul nevet, bár a Tu-
rul Szövetséggel semmiféle érdemleges kapcsolata nem volt. A kiadványok bo-
rítóján az szerepel, hogy "Turul kiadás", a borító verzóján pedig az áll: 
"Turul Szövetség Könyv- és Lapterjesztő Kft. kiadása. A könyv a Jövő Nyom-
daszövetkezet műhelyében készült. Felelős kiadó: Hartyányi István." A Tu-
rul Szövetséget lekötötték saját belső problémái, ebben az időben éleződött 
ki a harc a Szövetség jobb- és balszárnya között, így egyáltalán nem szólt 
bele sem a terjesztés, sem a kiadás munkájába. Időközben székhelyét is meg-
változtatta a vállalat. A Bolyai-kollégiumnak szüksége volt a terjesztő he-
lyiségeire is, ezért más megoldást kellett keresni. A Rákóczi út 20. szám 
alatt egy nagy lakásban működött a Tücsök Irodalmi és Művészeti Szövetkezet, 
melyet Erdélyi József költő alapított 1939-ben. Mintegy harminc író, festő, 
szobrász alkotta az alapító tagságot. Kiállításokat rendeztek, hetente mű-
soros összejöveteleket tartottak. Egy irodalmi szalon igényével indult ez a 
kezdeményezés, pénz hiányában azonban igen kevés valósult meg a nagy ter-
vekből. Hartyányi átvette a lakás bérletét és fenntartását, ide költözött a 
Turul Kft., egy szobát pedig fenntartottak a Tücsök számára. 
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A Turul Könyvkiadó négyéves fennállása alatt, 1941 és 1944 között ösz-
szesen 52 könyvet adott ki. 1941-ben nyolcat, 1942-ben tizenötöt, 1943-ban 
tizenhetet és 1944-ben tizenkettőt. A kiadványok listája az 1. számú mel-
lékletben olvasható. A Nagykunsági krónika után folytatódott Györffy István 
munkáinak kiadása. A népi írók közül Erdélyi József, Kodolányi János, Né-
meth László és Szabó Pál a Turul Könyvkiadóhoz szerződött. Erdélyi József 
Püskivel kötött szerződést 1939-ben, ami havi száz pengő állandó jövedelmet 
jelentett a költő számára. Mivel azonban elégedetlen volt az Emlék előállí-
tásával és mivel Hartyányi jobban fizetett (havi négyszáz pengőt), ezért 
átszerződött a Turul Könyvkiadóhoz. Kodolányi szépirodalmi munkáira az At-
henaeummal volt szerződésben. Tanulmányaira, fordításaira és kisebb novel-
láira viszont ott nem tartottak igényt. Németh Lászlónak a Franklin Társu-
lattal volt szerződése, de csak regényeire. A Magyar Élet Kiadónál a régeb-
bi tanulmányai jelentek meg (A minőség forradalma, Készülődés, Kisebbség-
ben) . A Turul Könyvkiadóhoz újabb tanulmányaira szerződött. A Magam helyett 
című önéletírásánál kérte, hogy a "Tanulmány az életemről" alcímet tüntes-
sék fel a könyvön, nehogy a Franklin belekössön. Szabó Pál 1941-ben elmene-
kült Budapestről, visszament a falujába. Hartyányi hozta vissza az irodalmi 
életbe, amint azt Szabó Pál is megírja Minden kör bezárul című önéletrajzi 
regényében. (Szabó Pál: Minden kör bezárul. Bp. 1968. 63—64.) Az író és a 
kiadó között Szegedy-Maszák Györgyné Holló Valéria, egy népművészeti bolt 
tulajdonosa, a népi irodalom nagy barátja volt a közvetítő. 1942. január 
14-én írta Szabó Pálnak: "Gondolkoztam én a Maga meséskönyvén, hogy kivel 
is kellene kiadatni, úgy, hogy szép is legyen és jól is jöjjön ki anyagilag. 
(...) én nem tudom, hogy nem-e a Turul Kft.-vei kellene tárgyalni. (...) 
Mert azt tudom, hogy most ők fizetnek a legtöbbet és legpontosabban, persze 
én nem akarom rábeszélni erre, de azt hiszem, hogy többet kapna, mint Püs-
kinél vagy bárhol. Most, hogy a Sándor ügyében a kiadókkal tárgyaltam so-
kat, látom, hogy bizony azok is nehezen fizetnek, nemcsak Püski. Láttam, 
hogy Erdélyi is hogyan egyezkedett velük és végül is a Turulnál kötött ki, 
— pedig ű most nagyon nagy cikk, 10, 15 Erdélyit vesznek, míg egy másik 
népi írót!" (Holló "Valéria levele Szabó Pálnak. Budapest, 1942. január 14. 
OSzK Kézirattár, Fond 137.) Szabó Pál át is szerződik Püskitől a Turul 
Könyvkiadóhoz. Hartyányi megrendelésére és biztatására írja meg aztán a La-
kodalom, Keresztelő, Bölcső című trilógiát. "Amikor Erdélyi a Turul Kft.-
vel megkötötte azt az előnyös szerződést, Gyurkával azt mondtuk, Magának is 
ott a helye! (...) Mi úgy puhatolództunk Hartyányiéknál, hogy abból ő semmi 
szín alatt nem gondolhatta, hogy Maga puhatolózik (úgy is volt!), a többi 
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azután már némi zökkenővel (Püski nem volt hajlandó elereszteni Magát) ment 
simán. Hartyányi jó szimaté ember, ő csak olyan embereket hoz, akikre nem 
fizet rá, viszont igaz, hogy pontos és megbecsüli az embereit. Erdélyi mió-
ta átment, ível felfelé, mert az önbizalom fűti, tudjuk, hogy Magánál is úgy 
lesz!" (Holló Valéria levele Szabó Pálnak. Budapest, 1942. március 3. OSzK 
Kézirattár, Fond 137.) Szabó Pál Holló Valériának ajánlja a Keresztelő című 
könyvét: "Sz. Holló Valéria asszonynak". 

A Turul Könyvkiadó tehát Püski kiadójának versenytársaként lépett fel. 
A Turul Könyvkiadó vonzereje volt, hogy előleget, rendes fizetést adott az 
íróknak és mindig pontosan elszámolt velük. Ezenkívül hozzá tartozott a Ma-
gyar Élet és Magyar Út című lap, melyek állandó publikálási lehetőséget 
biztosítottak az írók számára. Míg Püski, nem élvezvén semmilyen szervezet 
anyagi támogatását, egyedül küszködve a kiadás és könyvkereskedelem gondja-
ival, anyagi szempontból nem kelhetett versenyre a Turul Könyvkiadóval. 
Mindkét kiadó számára azonban az író, a népi irodalom volt a legfontosabb 
és nem az, hogy történetesen ki adott ki egy-egy könyvet. Üzletileg is nyil-
vánvaló volt, hogy a kiadványok forgalmazása során ugyanolyan kezelésben 
részesítették a másik kiadó könyveit, mint a sajátjukat. Bármilyen ellenté-
tek adódtak is a Turul és a Magyar Élet Kiadó között, egymás könyveinek 
legnagyobb vevői voltak. Mivel a könyvkereskedők nem kényeztették el egyik 
kiadót sem, mindkettő arra törekedett, hogy közvetlenül az olvasókkal ke-
ressen összeköttetést. Könyvbarát szervezetet hoztak létre, melybe éves e-
lőfizetés formájában lehetett belépni és a tagok olcsóbban jutottak a köny-
vekhez. Voltak olvasók, akik mindkét kiadó könyvbarát szervezetének tagjai 
lettek. 

A Turul Kft. számára — kiszélesedett tevékenységével párhuzamosan — 
egyre inkább szükségessé vált egy könyvkereskedés nyitása. Püskinek elég 
kis üzlete volt a Szerb utcában, Hartyányiék kezdettől egy nagyobb könyvke-
reskedést akartak vásárolni. Hosszas keresgélés után végül Magyar Jenőnek, 
akinek két üzlete volt egymáshoz közel, a Múzeum körút 17. szám alatt levő 
antikvár könyvkereskedését vették meg. A rossz állapotban levő üzlethelyi-
ség rendbe hozása után a Turul Kft. megnyitotta a Kárpát Könyvesboltot, 
Hartyányi vezetésével, a könyvkereskedelem főutcáján, kirakatában a népi 
írók könyveivel. Tatay Sándor is könyvesboltot nyitott a II. kerület, Hu-
nyadi János utca 23/a szám alatt, melyet Bolyai Könyvesboltnak nevezett el 
és amely szintén a népi írók műveit árusította elsősorban. 

A Turul Kft. hét könyvet adott ki a Bolyai Akadémia-sorozatban. Ezenkí-
vül Magvető könyvtár és Turul népkönyvtár címen indított egy-egy sorozatot. 
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Ezek rotációs papíron, nagy példányszámban, utcai árusításra készült füze-
tek voltak. Akkoriban jelent meg ugyanis a ponyvarendelet és ezeket nemes 
ponyvának szánta a kiadó. 

A Turul Könyvkiadó nem alkalmazott lektort. A kéziratok minden húzás, 
javítás, változtatás nélkül kerültek nyomdába. Némely köteten szerepel u-
gyan Kovách Aladár mint lektor. Ez azonban a gyakorlatban legtöbbször csak 
azt jelentette, hogy б is elolvasta előzetesen a kéziratot és javasolta a 
kiadását. A szerzők kiválasztására korlátozódott a kiadói politika. A vál-
lalt és kiadásra méltatott írótól viszont bármit megjelentettek. Noha pél-
dául Erdélyi József önéletrajzi köteteinek (A harmadik fiú, Fegyvertelen) 
használt volna egy értő szerkesztő alapos beavatkozása. 

1944 őszén a Turul Kft. a Magyar Élet és Magyar Út című lapokkal együtt 
megszűnt. 

1. sz. melléklet 

TURUL-KÖNYVEK 

Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Regény. 1941. 
Ádám Jenő: A skálától a szimfóniáig. 1943. 
Ádám Jenő: Módszeres énektanítás. Kodály Zoltán előszavával. 1944. 
Bözödi György: A tréfás farkas. Népmesék. Gy. Szabó Béla rajzaival. 1942. 
Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje. Biológia, eugénika, 128 műmel-

lékl. 1944. 
Erdélyi József: Villám és virág. Versek. 1941. 
Erdélyi József: A harmadik fiú. Önéletrajz. I. 1942. 
Erdélyi József: Fegyvertelen. Önéletrajz. II. 1942. 
Fáy Aladár,: A magyarság díszítő ösztöne. 400 ábrával. 1941. 
Györffy István: Nagykunsági krónika. 1941. 
Györffy István: Magyar nép — magyar föld. 1942. 
Györffy István: Magyar falu — magyar ház. 1943 
Jarventaus, Arvi: Kereszt és varázsdob. Regény. Kodolányi János fordítá-

sa. 1943. 
Jarventaus, Arvi: A mennyei mester. Regény. Kodolányi János fordítása. 

1944. 
Kárász József: Asztagok. Regény. 1941. 
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Kodolányi János: Rókatánc. Elbeszélések. 1942. 
Kodolányi János: Suomi. Útirajzok, műmelléklettel. 1943. 
Kodolányi János: Zárt tárgyalás, lanulmányok. 1943. 
Kodolányi János: Csendes órák. Tanulmányok. 1942. 
Kovács Endre: Két háború közt. Tanulmány. 1942. 
Németh László: Lányaim. 1942. 
Németh László: Móricz Zsigmond. 1943. 
Németh László: Magam helyett. Önéletrajz. I. 1943. 
Németh László: Az értelmiség hivatása. Tanulmányok. 1944. 
Oláh Gábor: Heten vagyunk. Regény. 1943. 
Pálóczi Horváth Lajos: Népünk dalai. 1943. 
Szabó Pál: Lakodalom. Regény1942. 
Szabó Pál: Keresztelő. Regény. 1942. 
Szabó Pál: Bölcső. Regény. 1943. 
Szabó Pál: Tíz esztendő. Regény. 1943. 
Szabó Pál: Politika. Regény. 1944. 
Szende Aladár: Süss föl nap. I—II. Népköltési gyűjtemény. 1944. 
Szentiványi Kálmán: Keresztutak közt. Versek. 1943. 
Szíj Rezső: Misztótfalusi Kis Miklós. 1943. 
Tóth Endre: Se kint, se bent. Versek. 1944. 
Várkonyi Nándor: Az írás története. 1943. 
Várkonyi Nándor: Magyar Dunántúl. 1944. 
Vatai László: Dosztojevszkij. A szubjektív életérzés filozófiája. 1944. 

BOLYAI-KÖNYVEK 

Ady Endre: A tegnapi Páris. Levelek. Kovách Aladár összeállítása. 1942. 
Gombos Gyula: Álom az országról. Tanulmányok. 1941. 
Jankovich Ferenc: Elégia. Versek. 1941. 
Mályusz Elemér: A magyar történettudomány. Tanulmányok. 1943. 
Mikecs László: Csángók. Monográfia. 1941. 
Németh László: Széchenyi. Tanulmány. 1942. 
Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa. Néprajz. 1942. 

MAGVETŐ KÖNYVTÁR 

Szabó Pál: Szomszédok. Kisregény. 1943. 
Erdélyi József: Toldi-kéz. Versek. 1943. 
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Kodolányi János: Fekete sátor. Kisregény. 1944. 
Rácz István: Karjaiában harcoltam. 1944. 

TURUL NÉPKÖNYVTÁR 

Jankovich Ferenc: Iránytű a magyar irodalomban. I. 1942. 
Jankovich Ferenc: Iránytű a magyar irodalombaa II. 1942. 
Fanni Luukkonen: A lották. Kodolányi János bevezetőjével. D. Garzuly Má-

ria fordítása. 1942. 

2. sz. melléklet 
BOLYAI-KÖNYVEK 

++ Ady Endre: A tegnapi Páris. Levelek. Kovách Aladár összeállítása. 1942. 
Bartha Miklós: Verőfény. Hangulatok. 1940. 
Berzsenyi Dániel minden munkája. Sajtó alá rendezte: Kovách Aladár. 1943. 
Bözödi György: Székelyek. Tanulmány. 1943. 
Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Versek. 1942. 
Giraudoux, Jean: Sellő. Dráma. Zilahy Lajos fordítása. 1943. 

++ Gombos Gyula-. Álom az országról. Tanulmányok. 1941. 
Guéhenno, Jean: A negyvenéves férfi naplója. Regény. Fojtényi Mihály 

ford. 1942. 
++ Jankovich Ferenc: Elégia. Versek. 1941. 

Kárász József: Családi tűzhely. Elbeszélések. 1941. 
+ Kodolányi János: Baranyai utazás. Tájrajz. 1941. 
+ Kovách Aladár: Téli zsoltár. Dráma. 1942. 
+ Kovács Imre: A parasztéletforma csődje. Tanulmányok. 1941. 

Leskóczi Mihály: Franpia híradó. A francia lélek tájrajza. 1940. 
Makkai János: Válság Amerikában. Tanulmány. 1942. 

++ Mályusz Elemér: A magyar történettudomány. Tanulmányok. 1943. 
Medgyesi Károly: Teleki-tér. Regény. 1943. 
Méhely Lajos: Vér és faj. Tanulmányok. 1940. 
Mikecs László: Románia. Útijegyzetek. 1940. 

++ Mikecs László: Csángók. Monográfia. 1941. 
Németh László: Szekfű Gyula. Tanulmány. 1940. 

++ Németh László: Széchenyi. Tanulmány. 1942. 
Pudovkin: A film technikája. Székely György és Jenei Imre fordítása. 1943. 
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+ Sértő Kálmán: Gyászjelentés. Versek. 1940. 
+ Sinka István: Denevérek honfoglalása. Éposz. 1941. 

Szabédi László: Alkotó szegénység. Versek. Bözödi György előszavával. 
1939. 

+ Szabédi László: Veér Anna alszik. Elbeszélések. 1941. 
Szalay Lajos hatvan rajza. Kassák Lajos előszavával. 1941. 

+ Szathmári Sándor: Gulliver utazása Kazohiniában. I—II. Regény. 1941. 
++ Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa. Néprajz. 1942. 
+ Takáts Gyula: Családfa helyett, versek. 1941. 

Takáts Gyula: Hold és hárs. Versek. 1943. 
Tatay Sándor: Csipke. Elbeszélések. 1942. 
Tatay Sándor: Húshagyókedd. Regény. 1943. 
Veres Péter: Gyepsor. Elbeszélések, versek. 1940. 

+ Veres Péter: Ember és írás. Tanulmányok. 1941. 

+ Magyar Élet (Püski) kiadásban; ++ Turul kiadásban. 
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O L T Y Á N BÉLA 

HUMÁNUM, SZERKEZET ÉS NYELV ÖSSZEFÜGGÉSE 
A KÉPZELT RIPORT...-BAN 

A mű címe a tapasztalati valóság és látomás különös vegyületét sejteti. 
Déry, a G. A. úr X.-ben "rejtelmes beszéde", A kiközösítő magasfeszültségű 
történelmi színpada, a képzelt jövő és múlt áttételesen aktualizáló formái 
után, egy elementárisabban a jelenhez kötő témához, eseménysorhoz és fikci-
órendszerhez fordul. 

A konkrétság és absztrakció távoli pólusainak összefonódását a kritika 
első pillanattól kezdve érzékelte (egyszerre beszélt "riportszerűségről" s 
metaforikus jellegről, "érzéki-érzékletes" s "filozófiai regényről", "jel-
kép és valóság" találkozásáról), s az amerikai helyszínre, a "hippi élet-
formára" utaló körülményeket nemegyszer meghatározónak látva, a mű életfi-
lozófiai és életérzésbeli summáját az "elidegenedés", a "téves keresés", a 
"rossz menekülés" ábrázolásában, illetve a remény-tényező több-kevesebb a-
rányú jelenlétében mutatta ki. 

A bírálatok egyik fő jellemzőjét összegezve azt látjuk: míg a kritikák 
többsége elismeri az írói bizakodás valamiféle jelenlétét, a tartalmi-for-
mai egészet boncolgató fejtegetések elsősorban mégis a világválság, a szét-
esés tendenciáit kifejező műbeli jelenségeket, nyelvi és szerkezeti vonat-
kozásokat világítják meg. Nem véletlenül: ezek jelleget formálón indázzák 
be a regényt, de harsány látványosságuk egyben kissé egyoldalú vizsgálódás-
ra is csábít, s elkendőzi a megőrző humánum nyelvi szerkezeti elemmé való 
transzponálódásának jeleit. 

E tanulmány szerzője azokhoz csatlakozik, akik a káotikussággal szembe-
szegülő humánum (a remény filozófiát kifejtő C. úr tételes deklarációján 
túli) jelenlétét, az ábrázolás mélyrétegeiben is megragadhatónak tartják, s 
a föld sebeit gyógyítani akarók gesztusán kívül József "túlélő" sorsában, 
anarchiát, ösztönösséget tagadó egyéniségében, az írói attitűd-, s a regény 
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néhány alaptendenciájában már kimutatták vagy jelezték. "Aki panaszkodik, 
az még remél, aki segítségért kiált, az még bízik a segítségben" — írja Ke-

1 2 nyeres Zoltán az írói magatartás és szándék lényegéről —, s Pomogáts Béla 
értelmezéseinek "a küzdelemmel ostromolt reményről" szóló konklúziója a leg-
közvetlenebbül mutat a további elemzés lehetőségei felé. E kört tágítva: a 
"jó keresés", az "alapozott remény", a humánum aktivitásának az építkezés, 
a fikció, a műszerkezet egészében ható, ábrázolt és funkcionális jelenlétét, 
s a mű felhívó erejének összetevőit szeretném vizsgálni, bizonyítani. Fon-
tosnak látszik ez azért is, mert (mint pl. Hajdú Ráfis Gábor3 írása eseté-
ben tapasztalhattuk) előfordulhat, hogy Déry a pályavégen valóban fokozódó 
kiábrándulásának általános jeleiből kiindulva kézlegyintéssel lépünk át a 
művilágképet meghatározó struktúra legfigyelmeztetőbb jelein is. 

Mindez — akarva-akaratlan —, a mű gondolati-filozófiai szférája hang-
súlyainak ismételt mérlegelését, s azt a közelítési eljárást igényli, mely a 
riportszerűséget megszüntető öntörvényűség jellemzőiből indul ki. 

A Képzelt riport... (helyenként) riportszerűnek, "közvetlenül tükrözőnek" 
látszó anyagát ugyanis (a látomás- és filozófiai tételezéssel együtt) a ten-
denciózus ténykiválasztás, az ábrázolás sajátos perspektívái, a "kívülről" 
értelmező szemlélet s a szerkesztés-építkezés módjai fikcionálják, hogy a 
tényleges — vagy annak vélt — általános emberi kérdések váljanak "belülről" 
szemlélhetővé. 

Tulajdonképpen egy úgynevezett "riporteri nézőpont" sem lenne probléma-
mentes. A tudósító is áttekintő objektivitásra, az oksági összefüggések fel-
tárására törekszik, de adott esetben a fesztivál-tömeg egyedeinek a zenével 
való érzelmi azonosulása, boldogság- és gyönyörérzése is objektivitás. S 
cél lehet ennek megvilágítása is. E kétféle objektivitás nézőpontjai pl. a 
rocktörténetekben is elkülöníthetők. A kívülállók — olvashatjuk egy a wood-
stocki eseményeket jellemző leírásban —: "kábítószeres mámorban... szemét-
ben, sárban" fetrengő tömeget látnak; a résztvevők: "felszabadultan, boldog 

4 révületben" forrnak össze a ritmus, a dallam lüktetésével. 

XA lélek fényűzése. Bp. 1983. 129. 
2Kortárs 1972. 1. sz. 147-150.; Déry Tibor. Bp. 1974. 181—186. 
3Kortárs 1976. 3. sz. 477-482. 
4 S e b ő k János: A Beatlestől az Új Hullámig. Bp. 1981. 10-12. 
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ÍRÓI NÉZŐPONT - ÁBRÁZOLÁSI PERSPEKTÍVÁK 

A Képzelt riport...-ban a nézőpontok látszólag megsokszorozódnak, lé-
nyegében azonban a birtokbavevő, ítélkező írói tudat monolitikussága válik 
döntővé. Igaz: Déry is jelzi a résztvevők "hétköznapi" átlagának "boldog-
ságérzetét", vagyis, nemcsak az egyes tényekkel, hanem "A fesztiválhangu-
lat", a közönség perspektívájának felvillantásaival is a külső valóság ta-
lapzatához illeszti műépítményét. A készülődés, a gyülekezés izgalmában: "A 
mozdonyok szakadatlanul fütyültek, az autópálya egész hosszában diadalmasan 
visszadudált. Az ország boldog volt"; mikor József Eszter keresése közben 
egy sátorban összezsúfolódott társaságot faggat, válasz helyett "a szobor-
csoport... boldogan nevetett"; s a végén: "a többszázezernyi tömeg többé-
kevésbé boldogan" vonul le a terepről. 

A "beleélők" öntudatlan boldogságát tagadó szemlélet a "tömeg-nézőpont" 
viszonylagossá tételével készíti elő önmaga érvényesítését. A kábítószertől 
szétdúlt René "szakállas Krisztus-arcán — bizonytalan értékrenddel — a túl-
világi béke ragyogása vagy az alvilági léten inneni vigyora", "a földöntúli 
mámor vagy a pokoli szenvedés ragyogása" villódzik; az előbbi boldog cso-
portot "a boldogság mint Laokoón kígyói, kegyetlen szoborcsoporttá szorí-
totta össze"; s Beverley e boldogság "fertőző" erejéről beszél. Van ugyan 
egy pillanat, mikor József "különösképp mégis jól, mondjuk tűrhetően érezte 
magát" a sátor fullasztó levegőjében, mert ez "a béketűrés... az elnézés és 
a szelídség bűze" volt, s "már-már elhitte, hogy egy új fajta gyermekei ké-
szülődnek az emberiség megváltására... minden földi hamisságtól megváltott 
szívvel... Már-már elhitte, hogy boldogok", de a fenntartásos "majdnem" mi-
att a nézőpontok sohasem azonosulnak, Józsefben mindig ott a kétely és kér-
dés, hogy valóban ez "a boldogság?". 

De még e felemás közelítések is igen ritkák, s a bizalmatlanság hangjai 
az egyértelmű elutasítás álláspontjába csapnak át: Madame — mondja József 
az orvosnőnek a kábítószeres állapot "léttelen boldogságával" kapcsolat-
ban — , "én ezen az áron nem kívánok boldog lenni... Járjam inkább a pok-
lot, de tiszta öntudattal". 

S e sarkpontról nézve az "öntudatlan boldogság" tábora a céltalan mene-
külés, alapozatlan remény, a minden rossz eltűrésének értelem és felelősség 
nélküli pólusává válik, mely József értékítélete szerint a világból lénye-
gében nem "hallott, látott a maga szagos buborékálmain kívül egy foszlányt 
sem, Mick Jagger fesztiváljából sem, az önkívület üvöltéséből sem, a teto-
vált testek táncából sem, később a segélykiáltásokból sem, a rémület hápo-
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gásából sem, a csontok recsegéséből sem..."; József perspektívája pedig a 
látszatok mögé hatoló, az emberi minőséget kutató és kiterjesztő tudatosság 
gyűjtőlencséjévé alakul. A fentieket a Pokol Angyalának nézőszögéből való 
láttatás, illetve az А, В, С jelzésű uraknak, a szereplők élet- és történe-
lemfilozófiai nézeteit ismert világértelmező filozófiákkal összekötő véle-
ménye, s az ismétlődő közvetlen írói reflexiók egészítik ki. S e sarkosítot-
tan jelzett nagyobb egységeken belül a különböző részlet-perspektívák egy-
mással érintkező széles skálája színez. 

A József nézőpontja oldalán felsorakozó vélemények között névtelen, a 
találkozót "belülről" átélni szándékozó "tömegképviselők" is akadnak: "Min-
denki meg volt félemlítve, mondta egy lány, akit egy másik angyal nehéz ba-
seball-ütőjével fejbe vágott... Oe ezeknél a baleseteknél s a kábítószerek 
pusztításánál is nagyobb baj volt a magány, mondta egy másik lány. A több-
százezres tömeg kellős közepén az ember magányos volt és elhagyatott..." Ha 
feloldódik a zenében, talán nem érzi az egyedüllétet, de a zenét csak tíz-
húszezer ember hallotta, úgy-ahogy, aki a dobogó közelében ült, ezeket vi-
szont a Pokol Angyalai veszélyeztették. Még inkább elmélyítik e benyomást 
József előtérbe kerülő ismerőseinek, barátainak (Marianne-, Manuel-, Bill-, 
Beverley-nek) reflexiói, jelenségértelmezései. 

Az ábrázolás értelmében: a "kiugrási kísérlet" minden szinten kudarcra 
ítéltetett. A menekülés "legföldibb", "legérzékibb" szintjén: a kábítószer-
bódulat csak lélegzetvételnyi megoldás, e mámor utasa oly "romlékony úton 
hajózik, mely fölött a csillagképek csak azért gyulladnak ki, hogy újra ki-
aludjanak", mely után "újra az evilági lét törmelékeiben kell gyalogolnod", 
sőt, az ébredés egy még nyomorúságosabb fizikai-szellemi állapotra talál; 
gazdasági-társadalmi téren: élelmet, betegellátást a fesztivál részére az a 
kinti világ biztosít, mely üzleti hálózatába olvasztóan vissza is ránt ma-
gához; a hátatfordítás nem zár el a hatalom elől sem, mert egy szükségsze-
rűen létrejövő új hatalmi szervezettség kiszolgáltatottjává tesz; s a leg-
személyesebb körben: az öncsaló álmokat, elveket, a hétköznapok realitásai 
futtatják zátonyra, a bántások, múlt, szerelem, az életküzdelmek megoldat-
lan kérdései nem foszlanak szét e kiszakadási kísérletben. S a kudarc leg-
megrendítőbb példája is bizonyítéka: Eszter sorsa és halála. Az új "közös-
ség-szerveződés eltorzulása — foglalja össze tömören Bodnár György a Déry-
könyvben ábrázolt terméketlen menekülés tüneteit — ...kitermeli magából ön-
nön elnyomóját, az elidegenedett hatalmat és a brutalitást, de a közösség 
és személyiség belülről is bomlik..." 

5Új írás 1976. 3. sz. 74. 
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Ezen egységes kép — mint kiderülhetett — egy (lépcsőzetes alárendelt, 
alsóbb pillérein legyezőszerűen kiterjeszkedő, felsőbb régióiban összefogot-
tan két, majd egy fő csomópontban sűrűsödő) oly nézőpontrendszer eredménye, 
mely a műegész szintjén mindent a "termékeny borúlátás", a "leleplező ember-
ség" perspektívája körébe von. Az egy fókuszból visszaverődő sugárnyaláb 
(mely nem szünteti meg a többszólamúságot, csak ezt a humánum szenvedélyes 
s ironikus minősítő reflexiói szűrőjén át engedi érvényesülni) nemcsak a kö-
zelről mutatott vesztesekre (Eszter, René, Marianne férje), s a táborra ve-
tül, hanem a világ szélesebb tereinek keresztmetszetében, s a múlt időfázi-
sainak mélységeiben is pásztáz, a változó helyen és időben megjelenő ember-
ellenes erők természetének azonos vonásait kutatva. így jelenik meg mind az 
egyéni sorsok, mind a fesztivál, illetve az egyes korok népi történelmének 
fő meghatározó jegyeként — Eszter szavaival a "történelem bábájaként" — az 
erőszak ténye és elve. 

A FIKCIÓ "ÉLETSZERŰSÉGE" 

De hogy a jelenségek "másik", "nappali-derítő" oldalát homályban hagyó, a 
jó történelembeli diadal-pillanatait elkerülő megvilágítás ne változtassa 
kísérteties panoptikummá a nyelvi közeget, a riportszerűséget megszüntető 
absztrakción belül az alak- és történetformálás, szituáció-teremtés Dérynéi 
tapasztalt erejére, gazdagságára, az írói fikció hitelesítő kisugárzására 
van szükség, s tapasztalhatjuk: a kép közelibbé válásával életessége, plasz-
ticitása is fokozódik. Ami a "nagyvilágban" általában a jó és rossz küzdel-
mét, s ez utóbbi fölényét jelenti, az, az alakok személyiségstruktúráján be-
lül az ambivalencia pszichológiai törvényszerűségévé, a reális arányokat 
felvevő jó és rossz belső harcaivá válik. Ebből következően az író tiszta-
ságvágyat, megsértett humánumot képviselő figurái sem egysíkúan pozitívak, 
hanem kisebb-nagyobb "bűnökkel" terheltek. A sima allegorizálással a figu-
rák "életessége", a tettek pszichológiai indokoltsága polemizál leginkább. 

József "eredendő" bűne, hogy se hideg, se meleg tartással, nem engedi, 
de nem is tiltja el Esztert az útrakeléstől, s bár Eszter hívja: nem megy 
vele; az úton József az, aki tettleg bántalmazza, kilöki kocsijábóla később 
gyilkossá váló, de ekkor (bár "piszkos lábú", s egész lényével "bandzsító") 
még béketűrő fiút, s ez, az egész történet viszonylatában nemcsak József 
tisztaságvágya- s rossz sejtelméből adódó elhárító gesztusaként, hanem (mi-
után féltékenységében ismételten durván bánik a fiúval) egy kétségtelenül 
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megalázó, bosszúvágyat ébresztő, közvetve tehát Eszter halálát elősegítő 
mozzanatként is értékelhető. De József legdöntőbb vétsége, hogy bár haza a-
karja vinni Esztert, a táborban való első találkozásukkor lélektanilag nem 
adja meg felesége számára az optimális esélyt: nem hiszi el, hogy a nő első 
kábítószeres cigarettáját szívja, találkozásuk jóvátehetetlen elkésettségé-
ről beszél, s ezzel, mintha elengedné Eszter kapaszkodót kereső kezét. Meg-
bántja, összezavarja, gyengíti felesége amúgy is labilis belső tartását. Esz-
ter "bűne" (s tragédiája) — mint Beverley szavaiból tudjuk —, hogy szerelme 
ellenére csalja férjét, s hogy végül is enged a félelem önpusztító ösztöné-
nek. Beverley (a mû harmadik legpozitívabb alakja) pedig a természet célját, 
elvét tagadva nem férfiban keresi életpárját, Eszternek szeretne egyszerre 

"anyja és szeretője" lenni; б veszi s adja oda előzőleg Eszternek a később 
végzetessé váló heroinadagot is. Képletes értelmű önvádjában talán ezért ár-
nyal némileg a közvetlen felelősség tudata is: "...ez volt a színhely — 
mondja Eszter haláláról — , ahol végképp s örökre megöltem és eltemettem...". 

Déry nem azt akarja bizonyítani, hogy egy-egy cselekvés Egészének karak-
tere adott esetben nem lehet egyértelműen humánus — a 60—80 fő kiállása a 
regénybefejezésnél egyértelműen pozitív minőség —, hanem — s ez, a művilág-
kép kialakításában már döntő —, hogy a szándék és következmény sokszor el-
lenőrizhetetlen okhálózatokon át gyűrűzve ellentmondásosan érvényesül, hogy 
a határozott élű markáns tett csak belső küzdelmek árán csikarható ki. 

AZ ÁBRÁZOLTAK GONDOLATISÁGA 

A József és Eszter létét átható szerelemnek egymást gyötrő kergetőzéssé 
való válása; a felelősségérzetnek, féltésnek, s erkölcsi érzéknek antihumá-
nus akciójú féltékenységben történő kirobbanása; az érzékeny asszonyi lélek 
sértettségének (végső fokon mind Józsefhez, mind önmagához kegyetlen) két-
ségbeesésbe való átcsapása egyszerre indokolt és iszonyatos, főként, mert az 
alkati sajátosságokon túl a világot is vádolja. Kölcsönösen visszaható jel-
leggel, hisz a világállapot oka bennünk is rejlik. 

A legfőbb probléma — hangzik, variálódik a mű egyik központi gondolata 
—, hogy a különböző belső rezdülések: ösztönök, vágyak, tudatos akarások 
egymást feltételező, életre keltő szövevénnyel hatnak, s "azt a balul kép-
zett sejtet, amelyből a gonoszok menete útnak indult a világot birtokába ven-
ni" szinte lehetetlen kitapintani. Déry regényében a történések lélektani 
törvényszerűségei s a parabolisztikus képletek szervessé válva jelennek meg. 
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S az író — teremtményei szavaival — az eldöntendő, válaszra váró kérdések 
egész sorát veti fel. "Mivel hát meghalt — mondja Beverley Eszter halála ti-
tán — , megkérdem mi halatta meg? Kettéhasadt, s ereje s gyöngesége párvia-
dalában hullt el? Mi hasította ketté az egyet, hogy a két fél fölkeljen 
egymás ellen... egymást szőröstől-bőröstől elnyelvén?" E kérdéseket a törté-
nelem színpadára vetítve is jogosnak érzi: s akik Eszter "apját, anyját meg-
ölték, s őt magát is tüzes kemencére szánták?... ezeket ki korcsosította el, 
hogy tenyerükből minden kézfogás helyett egy kés kunkorodik ki?" 

E gondolatoknak megfelelően a mű egyik hatásmechanizmusa az emberiség és 
emberi természet önellentmondása, önpusztító vonatkozásaira figyelmeztet. A 
könyv utolsó oldalairól való fenti idézetek, s az indítás kígyó-képzetének 
íve között — egy a "konkrét történés" fölötti szinten — minden láncszem eh-
hez is igazodik. A Pokol Angyala "egymásra fenekedő" tömegről beszél; Bever-
ley panasza szerint "az emberek egymásnak mentek de hogy miért ölik egy-
mást", miért akarják "egymást kiirtani", arra nem talál választ; az ember 
egyszemélybeni üldöző s üldözött voltának gondolatát Frantisek a "mindenki 
kergetni s kergettetni akar" mondattal fejezi ki; s a felidézett történelmi 
mozgásban minden jel az egymásra törő, s egymás helyébe lépő népek sorsáról 
tudósít. 

Déry: "a jó és rossz egyaránt bennünk van" — gondolat ábrázolásával, ki-
emelésével nem egy társadalmiságától megfosztott emberképet, hanem a törté-
nelem emberi tényezőjét állítja középpontba. E tényező többoldalú körüljárá-
sát a szereplők beszélgetéseibe bekapcsolódó A., B. és C. úr világértelmezé-
se, az emberi lényegről adott magyarázata segíti. A kifejtett vélemények A. 
urat a tudományos forradalom-elmélet, B. urat Freud, C. urat pedig (legin-
kább talán) Ernst Bloch remény-filozófiája hívének mutatják. Déry ábrázolási 
céljának megfelelően azonban oly "közbülső" szellemi álláspontot képviselve, 
melyek sem a fenti jelzett irányzatok tényleges objektív képviseletével, sem 
Déry világképével nem teljesen azonosak. Déry ábrázolása egészében C. úrnál 
differenciáltabb: egy tevékenységgel alapozott, s egy illuzórikus remény-ka-
tegóriát ad; A. úrnál nagyobb jelentőséget tulajdonít a személyiségstruktúra 
minőségének, B. úrhoz viszonyítva pedig a tényleges történelmi hajtóerőknek, 
s nem sexuálpatológiára épít. 

Ugyanez a B. úr — közelítve és átvezetve az írói nézőpontból összegzett-
hez, a művilágkép egyik lényeges gondolatához — , Freudnál nagyobb jelentősé-
get tulajdonít a "tudatalatti" egészséges rétegeinek. Az "emberi struktúra" 
legmélyebbre ágyazott "biológiai magja" — hangzik megállapítása —: "termé-
szetes nemisége, ösztönös munkakészsége, társas hajlamai és szeretetszükség-
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lete, egyetlen reményünk, hogy valamikor véget vethetünk társadalmi nyomo-
rúságunknak". 

Az "emberi tényező" kikerülhetetlen voltára Déryt közelebbi történelmi 
tapasztalatai is figyelmeztetik. Hogy a "külső" (gazdasági, társadalmi, po-
litikai) s "belső" (egyedek, s tömegek pszichológiai) komplex okhálózatból 
miért koncentrál a személyiség adottságaira, annak egyik oka, hogy pl. A. 
úr szavai értelmében a tőkés termelési rend megszűnésével együtt hazai tör-
ténelmünkben is azonnal s abszolút mértékben meg kellett volna szűnnie az 
"elidegenedés", a félelem és kiszolgáltatottság minden formájának, mégsem 
így történt. Mikor Józsefet 1957-es disszidálásuk okáról faggatják s azt 
válaszolja: "A szabadságot kerestük", szavai nyilván a személyi kultusz é-
veit vádolják — ha a sérelem orvoslás e módját nem is igazolják. 

A történelmi szükségszerűség emberi, akaratlagos mozzanatokon (tömegek), 
történelmi személyiségek tudati felismerésein keresztül érvényesül. A sze-
mélyiségtorzulások (a beteges hatalomvágy, hatalomféltés, a kisebbrendűségi 
érzés agresszivitással való kompenzálása stb., mint az objektív igény rossz 
tükrei) még egy optimálisan demokratikussá alakított társadalmi szerkezetet 
is fenyegethetnek (mint ahogy a történelem folyamán eddig is számtalanszor 
veszélyeztettek). Ezért érzi jogosnak Déry a belső (s persze külső) negatí-
vumokra való figyelmeztetést. 

Az emberi természet iránti kétely azonban csak részben határozza meg a 
műegész hangulatát. Egy mű világképe: a teljes alkotói akçiô függvénye. A 
Képzelt riport... — mint az előző idézet is bizonyíthatja — még az emberi 
természet "biológiai magjáról" szóló, direkt módú megfogalmazásaiban is e-
sélyt, nyitott perspektívát ad, még inkább szerkezet-összességében, mely a 
humánum kiterjedt, szilárd kötőanyagával átitatott képletre alakul. 

HUMÁNUM - SZERKEZET - NYELV 

Ahogy a nézőpontok egyetlen csomópontba futnak össze, úgy válik a cse-
lekményirányulás fő vonzerejévé Eszter lénye, s az őt keresők köre: a szer-
kezet tartóoszlopává. 

Nemcsak József, hanem Beverley, Manuel, René és Bill is Esztert keresi, 
s közvetve, nekik segítve Marianne is. A tágasabb térben eklektikusán fel-
villanó "tömegjeleneteket" feszes szálak vezetik a két (felváltva) folyama-
tosan jelen levő figura megnyilvánulásaihoz. A történés első felében József, 
a másodikban Beverley a "színen levő ügyeletes". A cselekmény József elha-
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tározásával, s Beverley önmagára utaló gondolataival indul, illetve zár. S 
a második egységben, a fesztivál-kavargás kristályos ellenpontjaként, szi-
gorú arányossággal, kiteljesedett funkcióval, az első rész találkozásai is-
métlődnek. József, kereső útja során először Manuel-, majd René-, Marianne-
és Billel beszél, s Beverley találkozásainak sorrendje is: Manuel, René, 
Marianne, Bill. Ekkor derül ki, hogy a három férfi már korábbról ismeri s 
szereti (vagy szerette) Esztert, s (a keresés motívumának felerősítéseként) 
az Eszterről való állandó kérdezgetéstől, s az ismételt vallomásoktól sok-
kolt Manuel, René és Beverley keserű kifakadása szerint már nemcsak ők, ha-
nem "egész Amerika", "mindenki, mindenki" Eszter nyomát kutatja. Eszter hol-
létének nyomozása, elérhetetlensége és tragédiája így nemcsak az emberi küz-
delmek általános kudarcát, hanem a szépség, beteljesülés, az emberi minőség 
állandó keresésének egyetemességét (s a kettő sajátos összefonódását) is 
jelképezi. 

A valóságos élet közvetlenségét megszakító öntörvényűség szimbolikája 
(a tényeket kiválasztó, s bizonyos szemszögből láttató absztrahálás, s az 
ezt "kitöltő" "életes fikciót" e belső szerkezeti képlettel még szuveréneb-
bé tevő eljárás) nem látványosan szembetűnő, s a hősök "Odüsszeiája" egy-
szeri olvasáskor az esetleges csetlés-botlás látszatát keltheti, az össze-
tettség hatása mégis érvényesül. 

"Kint", a fesztivál közegében, a rendezetlenség, az elszemélytelenedés, 
a kommunikációképtelenség uralkodik, e belsőbb vonulaton viszont mindig is-
merősök találkoznak s (egy olyan tömegben, ahol elvileg lehetetlen egyetlen, 
adott személyt megtalálni) több ízben is ugyanazok. A külső kör elidegenít, 
nivellál, e belső a világ áttekinthetőségét, a kapcsolatteremtés lehetősé-
gét és érvényesülését sugallja: az esetlegességgel szembeni tudatosság min-
dennapi gyakorlatát. 

S ha a regény gondolati gerince a figurák belső állapotának, cselekede-
teinek ellentmondásos voltától Beverley végső nagy számvetéséig: a "senki 
sem bűntelen" vezérszólamáig ível (mely szerint a romlatlan csillagok tit-
kos üzenete is csak azok számára érthető, "akik még az anyaméhben pihennek"), 
— a "jó és rossz egyaránt bennünk küzd"-formula a jó mindenütt való jelen-
létét, a rossz abszolút térnyerésének lehetetlenségét is hirdeti. 

A fesztivál színterének hulladékteleppé válásával, a külső zavarosság-
és belső ellentmondásokkal együtt zajlik a tisztázás, a humán minőség beha-
tolásának folyamata is, mely nem enged át harc nélkül talpalatnyi helyet 
sem a világból, s bár az emberi cél keresésében egymásra utaltak szolidari-
tása, felelősségérzete nem éri el konkrét célját, ígéretes erőbázist alkot. 
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Mindez ugyan nem feledteti (nem is feledtetheti), hogy a kiindulás, az írói 
alapprobléma: a "rossz" világbeli eluralkodásának megmutatása (pontosabban 
ennek fikciója), a művet mégis bizalom-energiákkal telíti. 

Az ember, a világ jelenlegi állapota tarthatatlan: ebből születik a Ke-
resés-szituáció, a figyelmeztetés önmagunkra s a világra mutató kettős 
(bár egymásból fakadó) iránya, mely az arányok módosíthatóságának elvét is 
tartalmazza. Déry tudja: az életmegnyilvánulások sokszor oly ellentmondásos 
tulajdonságokhoz, indítékokhoz fűződnek, melyeket (az önmegsemmisítés ve-
szélye nélkül) nem lehet s nem is lenne célszerű vegytiszta "jó" és "rossz"-
ra bontani. A jó és rossz fogalma e műben elsősorban társadalmi értékrend-
szerben mozog, s arra utal: ha belső feszültségek, önérdekű vagy romboló 
ösztönök vonzerejében élünk is, az emberi együttélés szintjén a humánus-e-
tikus cselekvés megvalósítható, megvalósítandó. S ennek érdekében: bizonyos 
hajlamok humanizálása, mások háttérbe szorítása lehetséges és szükséges. A 
fesztivál végének jelképes fáklyavivői sem kész eredményként, hanem az e-
lejétől végig érvényesülő céltudatos keresés (vagy legalábbis az ehhez való 
hozzájárulás) folyamataként jelennek meg. A helytállók nevében nem véletle-
nül az az egykor Eszterbe szerelmes Bili jellemzi a záróképet, aki József-
nek és Beverley-nek is segít, s aki szemtanúként elmondja Eszter halálának 
körülményeit. 

Összegezve: a Képzelt -riport...-ban az emberi természet tulajdonságai a 
történelmi objektivitás előfeltételeként válnak érdekessé, s az ábrázolás 
perspektívája az egyénre visszaható hatalmi szerkezet termékenyítő vagy an-
tihumánus jellegére irányítja a figyelmet. S ahogy pl. nem a legszemélye-
sebb körben megjelenő pusztító, a gyilkos fiú hajlamai vádoltatnak elsősor-
ban, hanem a történelem színpadán a nyilasok terrorjában, vagy a Pokol An-
gyalai agressziójában tomboló (s a cselekvést, az alkati sajátosságokon kí-
vül a gazdasági, társadalmi, politikai törvényekkel befolyásoló) erőszak, a 
személyes sorsok viszonylatában szervezkedő humánum is a fesztivál-egész 
szintjén, az egyén belső ellentmondásait egy meghatározott etikai minőség-
ben szintetizáló formában nyeri el legplasztikusabb alakját. Az egyedet s a 
történelmi szintet az ábrázolás képvilágában a "tisztaság", és "szennyezett-
ség", az "egészség" és "betegség", illetve az "orvoslás" fogalmai kötik ösz-
sze. Az egyeddel kapcsolatban: a biológiai állapotot, erkölcsi tartást, a 

^A vonuló madárraj képeivel összecsengő "utazás-", "országúti állapot" 
többszörösen rétegező metaforikus jelentésének legrészletesebb elemzése: 
Pomogáts Béla idézett írásaiban. 
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differenciált személyiséget romboló nivelláló hatások-; a társadalom vonat-
kozásában: az egyént sújtó s közösséget romboló "erőszak és háború" okát és 
következményét kell orvosolni, semlegesíteni. 

Egy-egy alkotás szervező, tagoló s reflexiót tartalmazó formája (ameny-
nyiben nem kimondottan valamiféle zsarnoki erő vagy társadalmi igazságta-
lanság dicsőítését célozza), még ha pusztán a világot fenyegető tendenciái-
nak megjelenítése is, az emberi alkotóerő diadalát bizonyítja. Még inkább: 
ha az ellenálló erők a mű jelenségvilágában, magatartás- és történet-háló-
zatában, nyelvi anyagában is életet, polemizáló funkciót kapnak. 

Az első szempontból Déry alkotói gesztusának, s teljesítménye jellegé-
nek humanizmusát azon kritikusai is elismerik, akik a Képzelt riport...-ban 
a "kételkedés szólamát" érzik erősebbnek. Déry: "történelmi pesszimizmusá-
val egyéni alkotókedvét szögezi szembe" — mondja Béládi Miklós — , "s ha 
mégis történetet ír, tollát nem vezetheti a bizonytalanság érzése; valamit 
bizonyítania kell, akarja vagy sem, s a Képzelt riport... is... a maga esz-
közeivel bizonyított: formába öntötte Déry irtózatait...". Bori Imre szö-
vegvizsgálata, "mikrometszete": az "ismétlődés", a "megszakítva folytatás" 
törvényének érvényesülését bizonyítja, s ezt részben az "unalom állapottal", 
illetve (a "szegény Józsefem" kifejezéssel is összefüggésben) a céltalan 
keresés-, a "reménytelenség dallamával" látja összeforrottnak. De, amikor 
"a közlés és leírás feladatának a drámaira való átjátszásáról", "az epikus 
előadásmód" eredményes "átértelmezéséről", összességében: "a tömörítési 
szándék diadaláról" szól, egyben a nyelvi anyagban szerveződő emberi konst-

g 
ruktivitást is méltányolja. Trócsányi Miklós szerint a föld sebeit gyógyí-
tani akaró csoport s a remény-motívum kapcsolata a nyelvi anyag "megpihené-
sével" jár együtt: "egyszerű, higgadt sorok közvetítik a reményt és konklú-
ziót", s ezzel a bizalom jelenlétének konkrétabb, kiterjedtebb elismerése 

9 

irányába lép tovább. Hasonlóképpen a József mozgáskörének szerkezetbeli 
súlyára figyelmeztető írások is. "Ha a regény szimbolikáját a pokol-képze-
tek uralnák — érvel Futaky Hajna —, akkor Eszternek kellene az abszolút 
főszereplőnek lenni. De Déry a mű szerkezetének, ábrázolásának középpontjá-
ba nem őt állítja, hanem Józsefet — aki kijut a veremből. 

7Tiszatáj 1974. 10. sz. 35. 
^Szövegértelmezések. Fórum. Újvidék. 1977. 212—239. 
^Irodalomtörténet 1978. 4. sz. 922—943. 

10Jelenkor 1972. 6. sz. 568-570. 
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E kritika azonban termékeny nézőpontját, helyes észrevételeit mintha 
kissé ellentmondásosan használná ki. József valóban "túlélő", de a zárósor 
Beverley Eszterre való emlékezéséről ad hírt: Eszter alakja (s hiánya), mint 
minden irányulás, vágy (egy elképzelt szerkezeti kör külső kerületéről a kö-
zéppont felé mutató egyenesek — sorsok — találkozási pontjának) fókusza, 
szerkezeti csomópont, ez azonban nem a pokol-képzetek egyeduralmát bizonyít-
ja. Az "önpusztító menekülésnek" József talán leghangsúlyosabb, de nem egye-
düli, hanem Beverley-vel (s a többi Eszter-keresővel) összefonódó ellen-
pontja. József önmagában azért sem lehet ellenpont, mert továbbélése, új 
házassága, nemcsak az "élet", az "egészség" győzelmét, hanem az álmaink (em-
berminőségünk, azonosságunk) teljessége szintjén való önmegvalósítás (pil-
lanatbeli) lehetetlenségét is sûgallja. E vonatkozásban: Beverley betelje-
sületlenségével, magányos-emlékező helyzetével (s a többi "keresővel") e-
gyütt, csak egy viszonylagos bizalom-értéket testesíthet meg. 

E viszonylagos remény-érték azonban nemcsak a fikció a képzetanyag egé-
szében, a figurák és a belső szerkezet rendszerében, hanem a nyelvi eszköz-
tár minden elemében testet ölt. Esetenként elválaszthatatlanul a szorongás 
elemeket is hordozó stilisztikai formákba ivódva; máskor a többoldalú gon-
dolati-érzelmi árnyalatot villantó részek egy-egy dimenziójaként, vagy ki-
sebb-nagyobb tömbű, önálló egységekként polemizálva a bizonytalansági té-
nyezők megjelenéseivel. 

A szereplők egymás gondolatát, beszédét folytató megnyilvánulásaiban pl. 
az elszemélytelenedés jele; ugyanakkor: az azonos humán állásponton levők 
embertelenséget elítélő közös állásfoglalása, vagy (mint pl. Beverley, Esz-
ter vízióit kommentáló, átvevő gesztusában) az egymás belső rezzenéseire 
való érzékeny reagálási képesség is felfedezhető. 

A rapszodikusság és monotónia, a cselekményábrázolás egészében érzékel-
hető ugrások, a mozaikszerű beékelések, a szabályostól hökkentően eltérő, 
érthetőséget zavaró mondatépítkezés, a megszakadó beszédfoszlányok, a vég 
nélküli, esetleg kis variációjú alakzat-ismétlődések, a fantasztikus elemű 
látomások, az orvosi precizitású borzalom-részletek: mint a világ zaklatott-
ságának, széthulló káotikusságának, váratlansági tényezőinek, találkozás-
képtelenségének, s embertelenségének sugallói; s a fentiek lényege ellen i-
rányuló ironikusság, az elutasító érzelmi szenvedély, illetve az emberi 
értékekkel azonosuló lírai-gondolati hevület stilisztikai képi formái, a 
szerkezeti ritmusosság: mint az emberi rend és arányosság megteremthe-
tőségének bizonyítéka, a műegész viszonylatában egyszerre vall az emberi 
elidegenedésről, s ezen állapot megszüntetésének óhajáról, sőt, az em-
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beri lehetőség- és képességnek nemcsak ígéretéről, hanem bizonyos mérvű vi-
lágbeli bázisáról is. 

A szereplők monológjainak, belső vitáinak egyes szám 3. személyű formá-
vá, "ironikus dialógussá" való stilizálása, "kívülre helyezése", az emberi 
lényegtől, az azonosság-tudattól eltávolító világszituációt (s az irónia az 
e miatti nyugtalanságot) exponálja, de pl. Eszter szépségének, érzelmeket 
keltő kisugárzásának, a szerelem Eszter és József egész valóját megrendítő 
mélységének, s e pár lírai-játékos, keserű-meghatott gondolatainak, refle-
xióinak tömör mondatos, lélektanilag mégis pontosan árnyaló megjelenítései, 
a lírai telítettségű leíró s metaforikus képek plaszticitása, a gondolati 
összegezések fegyelmezett logikája, szemléletessége, az ember korábban idé-
zett "biológiai mélyrétegeihez", s alapozott reményeihez kapcsolódik. 

Mint ahogy a fesztivál hideg, eső, lázálom "éjszakai képeivel" ellenté-
tes "nappali", "természetes lélegzetvételű" képzetek is: a Manuel szőke 
szakálláról asszociált "nyári búzaföld", vagy pl. Joshua (robosztussága el-
lenére — vagy éppen ereje tudatában — minden agresszivitást tagadó) alak-
jának szeretetteljes, a robosztussággal finom ellentétet alkotó "könnyed á-
ramlású" képekkel történő jellemzése: "Vedd Joshuát: egy méter nyolcvannégy 
vándorló hús- és szőroszlop, melynek egyetlen célja és rendeltetése, hogy 
mosolyogjon. Haja válláig ér, göndörödő barna dzsungelszakállából... nem is 
látszott ki más, mint a mosolya. Lehetett vagy egy mázsa, egy mázsa mosoly. 
Ha megszólalt, legszívesebben elfeküdtél volna basszushangja lágy hulláma-
in. Lassan mozgott, meg ne sértse a tárgyak körvonalait, csak ujja hegyével 
ért hozzád, fel ne vérezze a bőrödet, nyelve óvatosan forgott, hogy a sza-
vak tündérteste épen kerüljön ki veszélyes testéből." 

A szépség-, a felismerés-, az érzelem-szilárdságban megnyilvánuló embe-
ri értéktudat nyelvi szerkezetei, részleteikben s képzetanyaguk egészében 
(önmaguk körén belül is) mindenütt a konkrétság és jelképiség lehetőségeit 
villantják. Érzékletességükkel igéznek, de a fogalmazás "megemelőn" már a 
jelképiség irányát is jelöli. A "gyönyörű" Eszter "súlyos", "hatalmas feke-
te kontya", mely "tarkója fölött sugárzik kékesfekete szikrákat vetve", a 
szépség e világi jelenlétének, s ellenállhatatlan vonzerejének hordozója; 
"Nofretete mintájára" metszett arcának "keskeny", s főként: egész alakjának 
"átlátszó" jelzője viszont e szépség aszkétikus tisztaságának, légies köny-
nyedségének asszociációit ébreszti; a "fogcsikorgatóan szép" kapcsolat pe-
dig a megfoghatatlanságot gyötrelem-árnyalatokkal motiválja. Ugyanez a konk-
rétság és jelképszerűség nyilvánul meg József jellemzésében, s a kettejük 
viszonyának ábrázolásában is: "Én — mondta József... Meg akartam találni 
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Esztert, mielőtt megfázik, tüdőgyulladást kap, éhen hal, valaki leüti, a vi-
zesárokba esik, vízbe fullad, elgázolják, erőszakot követnek el rajta... 
Mielőtt szájába nyomják az első marihuána cigarettát... vagy májgyulladást 
kap egy sterilizálatlan fecskendőtől... Ha valahol megszólalt volna... akár 
suttogva is, vagy elneveti magát valahol a közelben, a hangszórók bömbölé-
sében is megismerem a suttogását vagy a nevetését. De mindig távollétemben 
nevetett...s mindig abban a résben suttogott, amelyből hiányoztam". (Kieme-
lés: 0. B.) 

x 

Jelen tanulmány, mely a mű következtetéseket termő eszme-alapját a "jó 
és rossz egyaránt bennünk van" gondolatban, s az ábrázolt káotikusság egyik 
fő ellensúlyát a szerkezet-hálózat egyik összetevőjében (személyes törté-
net-szál) részlegesen humanizáló rendjében véli felismerni (s így látszólag 
minden irányban egyformán tágít) illetéktelennek tűnhet a hit és kétely a-
rányának vitatott kérdéseiben. A művilágkép emberre vonatkozó negatív állí-
tásait s bizalom-tartalékait egyaránt kiterjedtebbnek láttató értelmezésben 
(vagyis: meggyőződésem szerint a regény valóságában) az ellentétes elemek 
nem semlegesítik egymást. A jelleg-pólusokat viszonyító, hierarchizáló szer-
vesség, s (a jó értelmű) művészi tendenciózusság oly minőséget hoz létre, 
mely a remény tényező indokoltságát ábrázolja, s érvényét minden szinten a 
jelenségakhez való, optimálisabb mozgásteret kutató reflexív nyugtalanság, 
s az elfogadhatatlant, s gondolatnélküliséget markánsan elutasító, tagadó 
szenvedély biztosítja. 

Egy oly olvasat, mely a regénybeli kis csoport kiállását nem a kiemelt 
szerkezet, mozgás, képlet, s nézőpont függvényében szemléli, s a fesztivál-tömeg 
magatartásának, hangulatának ellenpólusát pusztán a zárógesztusban látja, a 
művet csak túlzottan pesszimistának, statikus világképűnek, s csekély fel-
hívó értékűnek mondhatja. Ez esetben ugyanis a jó és rossz világbeli megje-
lenése eleve adott, ez utóbbi léte lehengerlő fölényű, s az olvasó világbe-
folyásoló lehetősége minimálisnak tűnő. 

A mű tényleges világképének érzelmi, gondolati, s mozgásbeli szférája 
azonban dinamikus képletű, s a változtathatóság sugallatával önmagunk ál-
landó, kíméletlen felülvizsgálatára, az ön- és világalakítás aktívabb gya-
korlatára ösztönöz, s a jobbra fordíthatóság nagyobb esélyét ígéri. 
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O L U S Z T U S IMRE 

"A SÖTÉTSÉGBŐL ELJUTOTT A CSODÁLATOS VILÁGOSSÁGBA" 

Pilinszky János költészetéről 

A filológiai ítélet megalkotásához — katolikus vagy misztikus költészet 
Pilinszky Jánosé? — alapvetően szükséges elvégezni egy átfogó motívum- és 
szimbólumvizsgálatot. Elképzelésünk szerint ez a vizsgálat be fogja bizo-
nyítani, hogy nem lehet egyértelműen sem katolikus, sem misztikus szemléle-
tűnek nevezni Pilinszky költészetét. Kijelölhetők azok a pontok (kötetek, 
ciklusok), ahonnét a költői szemlélet változásait számíthatjuk. 

Úgy gondoljuk, hogy három szakasz különíthető el a költői képi elemek 
vizsgálatával. Kezdetben a misztikus éjszaka képei uralják a verseket, az 
eszkatológiai feszültség közvetítői a komor mennyország, a csillag-metafo-
rák, az éhezés-motívum. Fordulópontot jelentenek a Harmadnapon hitvalló 
versei: a költemények legfontosabb szervezőeleme az "imitatio Christi", az 
éjszakát (Isten szimbólumát) a nap-jelkép váltja fel. A harmadik költői 
korszak műveit ima-verseknek nevezzük, hiszen azok egy ima monotóniájával 
szinte mindig ugyanazt mondják el: a mennyországra figyelő hivő megigazult 
látomásait. (Tisztában vagyunk azzal, hogy a periodizáció csak akkor lehet 
érvényes, ha a költői életmű értelmezéséhez hozzájárul. Úgy gondoljuk, hogy 
ebben az esetben ilyen jellegű segítséget nyújt a más esetekben talán elke-
rülhető korszakolás.) 

Via purgativa — via illuminativa — via unitivá — így írja le Kempis 
Tamás az Istennel való egyesülés, pontosabban a részesedés fokozatait. Eze-
ket az utakat járja végig Pilinszky? Az életmű a modern költő nagy felada-
tával küzd meg: nem kifejezni akar többé, hanem közvetíteni. Közvetíteni az 
Aeternum Verbum valóságát, amely közvetlen módon tanít. A megszólalás kény-
szere nélkül élő, pusztán cselekvő (életét szavak nélkül is létezésként 
megélő) misztikus, különösen, ha nem keres új megszólalási formákat, végig-
éli ezt a folyamatot: "Hallgassanak minden bölcsek, csendességben légyenek 
minden teremtett állatok a te színed előtt és csak te egyedül szólj nekem." 
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Az elmúló beszéd az emberé. De ezen kell megszólalni. S az isteni szö-
veg a közvetítés folytán emberi szöveggé változik: emberivé, egyetemessé, a 
szó eredeti értelmében katolikussá. "Nincs is szavam" — mondja Pilinszky az 
Apokrifban, de a megszólalás szüksége kötött jelentésű szavak használatára 
kényszerít. 

Szavai "lefordíthatok" teológiai, dogmatikai kategóriákra: mennyország, 
részesedés, öröklét, imitatio Christi, végítélet, különítélet, megváltás, 
üdvösség. 

Minden vers ugyanarról beszél: a lét transzcendens megalapzottságáról. 
Ennek az esztétikának a középpontjában pedig a mozdulatlan elkötelezettség 
áll, Pilinszky szavaival: "a művészet engagement immobile".''' Itt jegyzem 
meg, hogy a mozdulatlan elkötelezettségben nem nehéz fölfedezni a keresz-
tény világnézetre is erősen ható arisztotelészi gondolatot, miszerint a vál-
tozás végső fokon a legfőbb anyagtalan formára, az első mozdulatlan mozga-
tóra (próton kinoum akinéton) vezethető vissza. Pilinszky esztétikai és A-
risztotelész végső soron ontológiai kategóriája azonos szellemi alapra utal: 
a lét mozdulatlan centrumára. 

Vegyük sorba, milyen képi, tartalmi elemek mondatják: Pilinszky első 
költői korszaka misztikus. Két fontos elemről kell itt szólni: az éjszaka 
és a csillag szimbólumról, illetve a misztikus szemléletről, a felfokozott 
üdvösség-igényről. Az éjszaka (atra nox) hagyományos misztikus szimbólum, 
általában az eszkatológiai feszültség kifejezése, hasonlóan a sivatag képé-
hez. Az üdvösség biztosítottságának tudata és az üdvösségérzet hiánya egy-
szerre, egy időben jelentkezik. Ez az ún. eszkatológiai felkészültség, mely-
nek kifejezője a misztikus hagyományban az éjszaka, a sivatag, a szárazság 
szimbóluma. Az éjszaka képkörében a távoli hatalom, a reménytelenség, az űr 
jelképeként szerepel a csillag szimbólum. 

Те 9убгг_1е_епдетг_едзгака| 

"A világ nem azonos Istennel, csupán teremtménye 
Istennek, ezért jelenhetett meg benne a bűn, a 
szeretet hiánya, ez a sötét és nyomasztó árnyék." 
(Szeretet és gyűlölet, Új Ember, 1964. október 4.) 

Bevezetőül annyit: Az éj a teológiai magyarázat szerint kettős értékű 
valóság; félelmetes, mint a halál, és nélkülözhetetlen, mint a világok szü-

"'Egy lírikus naplójából. Új Ember, 1977. január 2. 
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letésének ideje. Végül is ezt az ambivalenciát hordozza az éjszaka szimbo-
likája a misztikus lírában. 

A Te győzz le éjszakai képeiben a későbbi költői életmű több nagyon fon-
tos elemével találkozhatunk. Az egyik a részesedés, azután az Isten-kép 
("szelíd, örök vigasz vagy"), az eredet ("akár az első angyalok, belőled 
jöttem és vagyok"), az áldozás különleges megfogalmazása ("ragadj magadba, 
járj át"), a hűtlenség-, illetve bűntudat, a tékozló fiúval való párhuzam, 
végül a mennyország-kép. Ezek az elemek itt mind egy szorongó, Istent kívá-
nó, de annak közelségét nem érzékelő lélek látomásai. Negatív hatásokká fo-
kozódik ez a feszültség, s ennek csúcspontja Isten boldogtalan megszólítá-
sa: "komor, sötét mennyország". 

Az Éjféli fürdés záróképe — a későbbi Egyenes labirintushoz hasonlóan 
— a mennyország allegóriája. Ott örömteli érzések kísérik a röpülést, itt 
szorongás, bizonytalanság-érzet követi a zuhanást: 

És mintha hívást hallana, 
zuhanni kezd az éjszaka, 
moszat sodor vagy csillagok, 
nem is tudom már, hol vagyok? 
Talán egy ősi ünnepen, 
hol ég is víz is egy velem, 
s mindent elöntve valami 
időtlen sírást hallani! 

Ebben az éjszakai képsorban nem nehéz fölfedezni az apokalipszis látomásos-
ságát. Külön figyelmet érdemel, hogy az időtlen sírás itt mennyire szomorú 
érzéseket indukál, később, a misztikus szemlélettől eltávolodva a tenger, 
mint Isten sírása, az időtlenbe való békés belesimulást érzékelteti. 

"... az elemek közül a tenger az atya. Minden víz, eső és írás tékozló 
fia a tengernek. A tenger Isten sírása, a teremtés végeérhetetlen könnye. 
Hullámokra osztott végtelenével egyszerre viseli a pillanat és az örökkéva-
lóság szépségét, terhét, harmóniáját, meghasonlottságát, bánatát, örömét. 

2 A mitológia-kutatások szerint a tenger feminin szimbólum, anya-elvű 
princípium. Pilinszky itt az ellentétére fordítja ezt az ősi tartalmat, va-
lószínűleg azért, mert így katolizálja. Minden bizonnyal egy érdekes tanol-
mány feladata lenne kimutatni, hogy miért mosódnak el a feminin—masculin 
határok Pilinszkynél, s miért marad egyedül az Új Jeruzsálem menyasszonyá-
val való azonosulásban a feminin jelleg. 
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Persze, sírunk mi is, és amikor sírunk, a pillanat és a végtelen kicsap ar-
cunkon"' — írja Pilinszky. 

A jelenkori német misztika költője, Herbert Cysarz a részesedés teoló-
giai fogalmára helyezi a hangsúlyt: "In Meer ist auch ein Tröpflein Meer" 
(A tengerben egyetlen csöpp is tenger).4 Végül is mindkét megközelítés a ha-
zatérés, a mennyországba kerülés fogalomkörébe tartozik. Az időtlen folya-
matot jelezve — és rímelve Cysarz szavaira — mondja Pilinszky: "A tengerbe 
vissza-visszatérő vizek belehalnak a tengerbe."'! 

A mennyországgal szorosan kapcsolatban áll az ítélkezés, pontosabban a 
különítélét. Az első költői korszakban pesszimizmus, letargikus hang szólal 
meg az isteni ítélettel kapcsolatban, a hitvallás-versekben a szorongó op-
timizmus, legvégül az önfeledt hazatalálás kap hangot. Ilyen módon a Halak 
a hálóban című versben — utalva Máté evangéliumának példabeszédére, de azt 
misztikusan átdolgozva — a szörnyű bűntudat, az időtlen szenvedés fogalma-
zódik meg. Mint a Pilinszky-versekben oly sokszor, itt is a vers utolsó so-
ra transzformálja az előtte elmondottakat, fölforrósítja, feszültséggel te-
líti: a "hatalmas halász"-ra és — az éjféli úrfölmutatás helyett — a nega-
tív hangzású étekre koncentrálódik a figyelem. 

A könyörgés rilkei nehézségű verséből is a megváltatlanság érzése árad, 
de itt a személyek megfejthetetlenül összefonódnak: jelen van az ontológiai 
és az antropomorf Isten, Krisztus, Szűz Mária és a könyörgő. Erre az esetre 
érvényesek Sík Sándor szavai: "A misztikus élmény (...) közölhetetlen, adek-
váte kifejezhetetlen. Olyan benső szeretetviszonyról van szó, aminek nyel-
vét a két szeretőn kívül nem érti meg senki. 

A Távozó seregben az éjszaka utáni állapotot festi meg a költő ("Hideg 
a hajnal és süket"), mintegy deklarálva az elszakadás igényét. A Magamhoz 
klasszikus ódai helyzetét pedig — hasonlóan az eddigi művekhez — a dalfor-
ma alkalmazásával transzponálja egy jóval feszültségtelibb területre. Itt 
is a reménytelenség szavai törnek föl az éjszakai jelenetben, de az ellen-
szegülés is megfogalmazódik: "ne hagyd a sorsod csillagokra...", ugyanakkor, 
mintha Isten szólna, olyan a monológ. A misztikus személytelenségével átad-
ja magát a tárgynak. Figyelemre méltó az is, hogy a lírai én mennyire vég-
teleníti önmagát, fölhasználva egy ősi, népköltészeti elemet: 

3Egy lírikus naplójából. Új Ember, 1973. február 25. 
4Idézi: R a d n ó t i Sándor: A szenvedő misztikus. 
5Egy lírikus naplójából. Új Ember, 1973. február 25. 
éS í к Sándor: A kettős végtelen (Ecclesia, 1969). 
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S egy éjjel, magad sem tudod, 
mint égig érő ének, 
feljönnek benned napjaid, 
a halhatatlan évek. 

Az első kötet második ciklusában már valamivel oldottabb a misztikus él-
mény. Ezt vezette át a Magamhoz című költemény. A Stigma, a Tilos csillagon 
vagy a Trapéz és korlát ezzel együtt a reménytelenség hírvivője. Kit "növő 
szél vezet a megnyílt éjszakában", hiába lép ura elé, az nem ismeri meg. 
Néz, ahogy később az Apokrifban, nem mozdul, magára hagyta az embert, a vi-
lágot. 

A dalformát alkalmazó és ezért különleges feszültséget teremtő Tilos 
csillagon a Te győzz le címűhöz hasonlóan foglalkozik az eredettel. Ott Is-
tentől származtatja magát ("Belőled jöttem és vagyok"), itt már azt vallja: 
"Én tiltott csillagon születtem". Az első versben részesülni kíván a habok-
ból, itt az "égi semmi habja" visszadob. Érdekes, hogy a negyedik versszak 
hasonlatában az éjszakával nem Istent, az élményt, a mennyországot, a hiányt 
azonosítja, hanem önmagát: 

Légy vakmerő, ítélj tiédnek, 
mint holtak lenn az éjszakát 

A személytelenség objektív vershelyzetet követel, itt azonban a személyte-
len, de jelen levő szubjektum egy, a beszédhelyzeten kívül álló objektivá-
cióban találja meg önmagát. 

A vers csúcspontja, mikor a megváltatlanság érzése a világból való ki-
vetettségig, a József Attila-i hiányig ér el: 

Én nem kívántam megszületni, 
a semmi szült és szoptatott, 
szeress sötéten és kegyetlen, 
mint halottját az itthagyott. 

A Trapéz és korlát mozgásdrámájában is misztikus feszültségű a mennyor-
szág képe: "vadul zuhanni kezdesz, / az éjszaka trapézain / röpülsz tovább, 
emelkedsz / a rebbenő való fölé!". A téli ég alatt című költemény mondja ki 
a leghétköznapibb nyelven azt, amit eszkatológikus feszültségnek nevezünk: 
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Tovább nem ámítom magam, 
nincsen ki megsegítsen, 
nem vált meg semmi szenvedés, 
nem véd meg semmi isten. 

Az éjszaka képe később a Harmadnapon verseiben kap szerepet, de már nem 
szimbólum értékű. A váltást jelzi, hogy Pilinszky már az első kötet harma-
dik ciklusába — Miféle földalatti harc — nem vesz föl ezzel a szimbólummal 
építkező verset, valószínűleg tudatosan különválasztva az első korszak nagy 
misztikus verseit. 

De nézzük az éjszaka sorsát! A Bűn című költeményben az éjszaka már az 
éhezés motívummal kontextusban szerepel, az Utószóban csupán a fény-árnyék 
hangulat hatást indukálja, a Különítéletben pedig határozói szerepen kívül 
mást nem vállal. Lírai alapszituációt szolgáltatva csak a Panaszban szere-
pel ezután: 

Elevenen a csillagok alá, 
az éjszakák sarában eltemetve, 
hallod a némaságomat? 
G?íll?3Ű§l9ban_hányódunk 

"És nincs többé értelme az égboltnak. Csil-
lagok sincsenek ezután, csak kövek a légben, 
és madarak sincsenek, csak felszabadult toll-
csomók. Mert semmi nincs többé: egyedül a pó-
tolhatatlan Hiány van, mint egy pokoljáró 
misztikus negatív istenélménye." 
("Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön 
is", Új Ember, 1959. április 12.) 

A csillag szimbolikája elsősorban az első kötet első két ciklusában kap 
szerepet. Ez a szimbólum a Bibliából eredeztethető, ott a hajnalcsillag ma-
ga az üdvözítő (2 Pét 1,19). A misztikus himnuszokban alig lehet találni 
Mária-dicséretet, mely ne alkalmazná a csillag-metaforát. Itt szimbólum ér-
tékű, kifejezője az eszkatológiai feszültségnek. 

A Te győzz le című versben a csillag jelkép a szimbólum szókép elsődle-
ges jelentésének felel meg, az isteni hatalom jele: 
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De élsz te, s égve hirdetik 
hatalmad csillagképeid, 
ez ősi, néma ábrák... 

Az Éjféli fürdés és a Halak a hálóban azonos élményt fogalmaz meg a 
csillag képpel: a félelmetes Isten élményét. Ez erősíti az elhagyatottság 
érzésének kifejezését, Isten magára hagyta a világot, s távoli jelei is (a 
csillagok) elszórva világlanak: 

Csillagok 
rebbennek csak, mint elhagyott 
egek vizébe zárt halak, 
tűnődve úszó madarak. 

A csillag képének többszörös — és merész — transzformációja vezet el a 
tó tükrében visszaverődő csillagháló látványához (Halak a hálóban). Máté e-
vangéliuma — mely a különítéletet hirdeti — és a misztikus feszültség ta-
lálkozik itt. Az evangélium szerzője a következő szavakkal írja le a végí-
téletet: "Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely 
mindenfajta halat bekerít. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek és a 
javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. így lesz a világ 
végén is: mennek az angyalok, kiválasztják a gonoszokat az igazak közül és 
tüzes kemencébe vetik őket." (13, 47—49.) 

A nehezen megfejthető Könyörgésben is fölfedezhető katolikus elem, a ré-
szesedésé. A tó — didaktikusán szólva —: Isten, s az, hogy "Tág szemmel 
már csak engem figyel", a személyesség érzését fölfokozó különítélet élmé-
nyét jelenti. Ebben a versben nem az Éjféli fürdés és a Halak a hálóban ké-
pi logikáját követi a költő, a csillag itt az ítéletre várakozót jelöli, 
nem pedig annak "környezetét". 

Ugyanígy más jelentést hordoz a Magamhoz című írásban a csillag szó, a 
"ne hagyd a sorsod csillagokra" sorban az isteni jelkép jelentés tér visz-
sza, azzal a körülménnyel kiegészülve, hogy itt a szembenállás is megfogal-
mazódik . 

A csillag később az eredet megjelölésére szolgál a kozmikus magányérzet, 
a misztikus "szerelem" versében (Tilos csillagon): "Én tiltott csillagon 
születtem...", majd a misztikus hagyományban is létező fátyol képzetét kel-
ti: "sűrű gyász a foszló csillagok". 
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A Trapéz és korlátban újra hálót alkotnak a csillagok, ám itt a léte-
zők kapnak némi aktivitást: a lét akrobata-mutatvány. A Kihűlt világban a 
csillag a holt remény megfelelője. (Később már csak a fémes hatás marad meg 
a reménnyel kapcsolatban. A Szerelem sivatagában: "s a remény — /mint szal-
ma közt kidöntött pléhedény".) A Panaszban, mint minden versben, a csillag 
itt is negatív tartalmat hordoz. 

A Panasz már idézett kérdésének parafrázisa talán ez lehet: Számodra ta-
lán halott volnék? És a kérdések egyre nőnek, átvezetve egy más szemléletű 
versvilágba: "Eljut hozzád panaszom? / Hiába ostromollak?", "Számíthatok 
rád istenem?" (Panasz); "minek adtál ennem, ha nem eleget? / miért vakítot-
tál annyi nappalon, / ha már ragyogásod nem lehet napom?" (Örökkön-örökké); 
és később: "Mi készül itt e tenger ragyogásból?" (Aranykori töredék). A kér-
dések megfogalmazása, szóhasználata is jelzi: a Harmadnapon című kötettől a 
misztikus éjszaka helyét átveszi a megvilágosodás, az eszkatológiai feszült-
ség helyére az apokaliptikus vázlatok és a hitvallás mondatai lépnek. 

A misztikus és a katolikus hitvalló korszak közötti különbséget két do-
logban látjuk. Egyrészt a sötét éjszaka képei helyett a megvilágosító nap 
uralkodik, másrészt az Atya helyett Krisztus lesz a megszólított. A miszti-
kus éjszaka verseiben az Atya "megmozdításáért" harcol a költő, a hitvalló 
versek azonban az imitatio Christi szellemében íródnak. A nap-versek átme-
netet képeznek az eszkatológiai feszültség és a Krisztus-követés jegyében 
született költemények között. A nap jelképezi immár Istent az éjszaka he-
lyett — utóbbinak ezért is kell eltűnnie —, s a napfény jelzi Isten önköz-
16 szeretetét. Jól megfigyelhető, hogy a nap tüzének csillapodásával a fel-
fokozott, követelőző üdvösség-igény helyére a szenvedéstörténetben való tu-
datos részvétel lép. 

"Semmi feleselés: csupán a centrum sodrása, 
a központ ereje, lüktetése." 
(Bach: János-passió, Új Ember, 1963. ápri-
lis 13.) 

Hitvallás és megvilágosodás egymáshoz közel álló fogalmak. Elegendő 
Saulus damaszkuszi útjára utalni, mikor Pál lesz az egykori keresztényüldö-
zőből az óriási fény hatására. Pál így meséli ezt el Agrippa királynak: "Ek-
kor útközben déltájban napnál vakítóbb fényt láttam, király, amely körülra-
gyogott engem és útitársaimat." (ApCsel 26,13.) 
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A misztikus líra is gyakran él a nap szimbólummal. Angelus Silesius, a-
ki az Istenbe átlényegült lét hirdetője volt, így ír: 

Nos, aranyló lelki Nap, 
ó, ne késsen sugarad! 
Drága Fény, 
Várlak én, 
Gyúlj ki szívem rejtekén! 

(Ford.: Szénási Sándor)7 

A misztikus szemléletben a nap a lélek forró szeretetkapcsolatát fejezi ki 
Istennel. A misztikus élmény adekváte közölhetetlen, ezért van szükség olyan 
jelekre, mint a nap:, az éjszaka, a csillag, vagy más költőknél a mennyei je-
gyes, a virág, a kert szimbóluma, melyek pótolva jelzik azt a nyelvet, amit 
a szeretetviszonyban állókon kívül más nem ért meg. 

A nap szimbólum előzménye már a Trapéz és korlát harmadik ciklusában 
föllelhető, a Kánikula című versben. Állítsuk egymás mellé az éjszakai 
(szorongó, bűntudatos) és a megvilágosodást idéző sorokat! A Te győzz le 
című írásban a "komor, sötét mennyország", itt "az ég, a légies pokol" sor 
vall egyfelől a világ egyneműségéről, másfelől egy szemléleti változás el-
indulásáról. Nem lenne föltűnő, hogy a pokol értelmezői helyzetbe szorul, 
ha a későbbiekben nem gyarapodnának a megvilágosodás versei. 

A Harmadnapon költeményei között az első nap-vers a Tengerpartra című: 

A tengerpartra kifekszik a tenger, 
a világ végén pihen a szerelmem, 
mint távoli nap vakít a szívem, 
árnyéka vagyunk valamennyien. 

Az Örökkön-örökké már idézett kérdése is rámutat: Isten megvilágosító fé-
nyét kívánja a hivő, Pilinszky szavait összemontírozva: az éjszakák didergő 
csőcseléke semmit-sem akar már, csak ragyogni a novemberi napban, mint az 
üdvözültek. 

A Kánikula forróságát idézi a Frankfurt című vers, melyben inkább Isten 
távoli jelenlétét, semmint alkotó közreműködését hordozza a forróság. Az A-
ranykori töredékben a hitvallás optimista szavai szólalnak meg: "Minden te-

7Közli: Vigilia, 1979. január. 
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tőről látni a napot", lehetőséget teremtve arra, hogy a ragyogás mindenki-
hez eljusson. Nem a misztikus szörnyű, feminin szerelme gyötri a drámai mo-
nológok íróját, kérdése derűlátó: "Mi készül itt e tenger ragyogásból?", 
megállapítása kamaszosan érzelmes: "öldöklő, édes napszúrás kínoz". (Imp-
romptu.) 

A Dél mintha egy folyamat félidejét jelentené. Az éjszakai, hajnali sö-
tétségből kijutni, várni a legnagyobb ragyogás befogadására, majd megnyu-
godni a "pusztulásban" — így írható le ez a "24 óra". Vagyis az életmű. 

"Közeledik, jön, jön a ragyogás / egy óriási közérzet egében" — így 
jelzi a költő Isten közeledését. Ezt követi az összegző tűnődés — hiszen 
már van mit összegezni! — , majd az én elhelyezése a megvilágosodásról szó-
ló látomásban: 

Mi látnivaló akad is azon, 
hogy megérkezik valahol a nap, 
és ellep, mint a vér, a melege, 
hogy odatartott nyakszirtemre csap — 
Emelkedik az elragadtatás! 
Várakozom. Növekvő fényességben 
köztem, s egy távol nádas rajza közt 
mutál vékonyka földi jelenlétem. 

A Harmadnapon versei között ezután következik a hitvallás három nagy 
verse: az Apokrif, a Négysoros és a közbe ékelődő Egy arckép alá után az 
Agónia Christiana. 

LÁTJA ISTEN, HOGY ÁLLOK A NAPON 

"Az Apokrifot, erre jól emlékszem, 1952 decemberében írtam. Hogy ponto-
san hogy kezdődött? — nem tudom megmondani. Elég sokáig írtam, s rettenete-
sen kellett küzdenem azért, hogy közben mindent újra és újra elfelejtsek, 
mert a világirodalom ismerete elronthatja az embert, olyan verseket kezd ír-
ni, mintha azok műfordítások volnának. Küzdenem kellett azért, hogy először 
lássak rá a dologra: egy csecsemő szemével. Szavanként újra és újra, hogy 
amit csinálok, ne váljon irodalmivá. Az volt az érzésem, hogy fogok egy 
diszkoszt és forgok vele és már a karomat majd kiszakítja, de nem szabad 
elrepítenem, mert akkor kiszáll... A vers általában akkor jó, amikor mint a 
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diszkoszt, egyszerre elrepíted, és kiszáll a szabadságba. Itt viszont nem 
mertem elengedni; tartanom kellett a diszkoszt és egyre vadabbul forogni 
vele — ezt éreztem. A vers egyetlen alapképlete, struktúrája, amely kezdet-
ben ösztönös volt, később már éreztem is: a visszatartott diszkosz. Forgás. 
Forogni egyre vadabbul, és ugyanakkor visszatartani az egyre nehezebb súlyt. 

Q 
Két hétig tartott ez az állapot." 

Az apokrif többjelentésű szó. Pilinszky itt nem a kánonból kimaradt ira-
tokra gondol, sem a szó "titkos" jelentésére. Itt az apokalipszis, a végí-
télet, az utolsó ítélet leírását jelenti. Az első apokalipszist Krisztus 
meggyilkolása, az új bűnbeesés után érdemelte ki az emberiség. A másodikat 
a huszadik század botrányával, a modern bűnbeeséssel. Ha így gondolkodunk, 
a vers legmélyebben húzódó rétege a történelem. A másik két réteg: a szemé-
lyes sors és a világ (a többi ember) sorsa. 

A mai teológiában az apokaliptikát úgy értelmezik, mint a változásról 
és a jövőről készített vázlatokat. Pilinszky szintén vázlatokat közöl olyan 
szimbólumrendszerrel, amely rendkívül megnehezíti a szöveg értelmezését. Ki-
indulási pont lehetne a bibliai szövegre utaló első sor ("Mert elhagyatnak 
akkor mindenek."), avagy a Máté 27,46 kérdése: "Miért hagytál el engem?". 
Az első a vázlatszerűséget hangsúlyozza, a második a Krisztus-követés je-
lenlétét. 

De ugyanígy kérdések egész sora lehetne az elemzés helyén. Kié a "tébo-
lyult pupilla"? Istené — hiszen a bibliai szóhasználatban a nap az úr sze-
mét is jelöli — vagy a világé, esetleg azé, aki fölfigyel a látványra? 

És a kérdések özönét zúdító fa? Legyen az abszolút szeretet, Jézus? 
Vagy higgyük el Pilinszky szavait, a fa szó itt valóban gyökérrel, törzzsel, 
lombbal bíró fát akar csupán érzékeltetni? Hiszen б mondja: "A fa (...) nem 9 
akar csak fa lenni." 

Esetleg maradjunk a bibliai magyarázatnál, ahol többnyire a fa az élet 
fája, gyógyító levelei Isten kegyelme? A legpontosabbnál maradunk: "Mit is 
mond egy fa egy csecsemőnek? Pontosan azt, ami kimondhatatlan. De ez a ki-
mondhatatlan és néma nyelv mégis létezik, sőt minden lehetséges beszéd kö-
zül a legerősebb. Arról szól, hogy a világ van. Ez az egyetlen hatalmas szó 
alkotja egész szótárát."^ 

n 
D o m o n k o s — L a t o r Beszélgetés az Apokrifról, Jelenkor 1981/4. 

g Egy lírikus naplójából. Uj Ember, 1972. szeptember 24. 
10A gyerekkor fái. Új Ember, 1974. szeptember 11. 
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És mit jelent: ismerni? Hiszen a fa erre kérdez. Ha a "világ van" s lé-
tezőiben — ha rejtőzködve is — az Isten, visszakanyarodhatunk a Biblia el-
ső fölszólítására: Megismerni Istent! Megismerni valamit, annyit tesz, hogy 
konkrétan megtapasztalni. így érvényes a keretes szerkezetű kérdéssorozat: 

Ismeritek az évek vonulását, 
az évekét a gyűrött földeken? 
És értitek a mulandóság ráncát, 
ismeritek törődött kézfejem? 
És tudjátok nevét az árvaságnak? 
És tudjátok, miféle fájdalom 
tapossa itt az örökös sötétet 
hasadt patákon, hártyás lábakon? 
Az éjszakát, a hideget, a gödröt, 
a rézsút forduló fegyencfejet, 
ismeritek a dermedt vályúkat, 
a mélyvilági kínt ismeritek? 

Világvég, különítélet és éjszakai várakozás után: 

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten 
a haragos ég infravörösében. 

A személyest világítja be az infravörös, mintha az erős fény késztetne az 
indulásra, de a hazatalálás, mint látni fogjuk, elmarad. Bori Imre helytál-
ló megállapításával: "Az Apokrif elsősorban a hazafelé tartás állapotán ih-
letődik, s kevésbé a megérkezés tényén." 

De hogy is írhatná meg a megérkezést a megismerés hiányában? Az üdvös-
ség sohasem lehet úgy empirikus, mint a mennyországban. S különben is "a mű-
vészetben egyedül a megoldhatatlan, a »sakk-matt<< helyzet reményteljes. A 

12 
többi az élet-gondja." 

Szemközt a pusztulással 
egy ember lépked hangtalan. 

1 1 B o r i Imre: Pilinszky János versvilága. II. Híd, 1968. november. 
12H о г n y i к Miklós: A kopárság szépsége. Híd, 1968. április. 
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Ez az indulás úgy személyes, hogy az egyes emberben az ember is elindul, 
tehát közel van a személytelenhez. "És ahol lépked: az már nem az esemény, 
hanem a sors síkja" — mondja Rónay György. 

És újabb nehezen fejthető szimbólumok. Először a fa képe tér vissza, 
Krisztus a háttérben. "Jézus a világfa: az anyagi világ utolsó leveléig, 
legapróbb konkrétumáig kibontott és lebontott alázat."34 Krisztus mégis kö-
zöttünk, pont a paradicsom helyén. Ahogy Pilinszky is mondta egyik beszél-
getésében, hogy a lelke legmélyén az igaz művész gyerek marad, vissza akar 
térni a paradicsomba. A világ szintjén ez a születéshez való visszatérést 
jelenti. És itt a visszatérésen, a hazataláláson van a hangsúly, ez felel 
meg a keresztény időszemléletnek. 

A tékozló fiú is visszatért. "Tévelygő szívünk legtöbb esetben egyszer-
re szeretné a Tékozló Fiú kétféle útját megjárni. Úgy elkódorogni hazulról, 
hogy az hazatérésnek tűnjék az atya szemében." Itt ez a hazatérés nem jön 
létre, csak egy rövidke pillanatra ("Visszafogad az ősi rend."), majd újra 
a határtalanba kerül az ember, a kozmikusba ("Kikönyöklök a szeles csilla-
gokra."). Mint aki hazatérve az ablakhoz lép és megnyugodva, boldogan néze-
geti az ezerszer látott udvart, kerítést, mit egy időre elhagyott. Itt az 
ember otthona az ég, hiszen tiltott csillagon született. 

Szavaidat, az emberi beszédet 
én nem beszélem. 

Kommunikálhatatlan a helyzet. A szó csak ketrece a mondandónak, s a ma-
darak "szívszakadva menekülnek mostan". Nem sikerült a hazatalálás, az atyai 
ház — Isten — nem mutatta meg magát. Csak a forró szeretet kényszerítene 
tovább, hogy színről színre láthatóvá váljék az arc, de amit most lát, azt 
csupán tükör által homályosan. Gyönyörű paradoxon, hogy a tehetetlen és tel-
hetetlen szeretetre a válasz Isten önközlő szeretete, az óriási fény, hőség 
csak fokozza a kínt: 

Látja Isten, hogy állok a napon. 
Látja árnyam kövön és kerítésen. 
Lélekzet nélkül látja állani 
árnyékomat a levegőtlen présben. 

33R ó n a y György: Az olvasó naplója. Vigilia, 1971. február. 
34Napló, 1964. június 5. Új írás, 1983. december. 
35Beszélgetések Pilinszky Jánossal. 
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A lét tragédiája, hogy a "szerelmes" nem talál vissza a szeretetbe, 
kényszerű, kegyetlen advent a sorsa. 

(Mit mutat a vers belső időszerkezete? Hogyan viszonyul egymáshoz az í-
télet és az egyén kommunikációs igénye? A vers első részének 1—8. sora haj-
nali kép, ez az ítélet ideje, a jövőben. A 9—12. sor éjszakai képei az íté-
let előtti órákat írják le. Ha elfogadjuk, hogy a fa itt Krisztus jelképe, 
akkor az ítélet előtt álló virrasztó azonosul a szenvedéssel, a megváltó 
kínjaival. A 13—25. sor a jelenből — a jelen a jövőben — beszél a múltról, 
a tudásról, arról a szenvedésről, amit átélt a fa, a megváltó s az Ítélet, 
a találkozás előtt álló szorongó egyén. A 26—32. sor újra a jelenkori tör-
ténést írja a jövőben: "Feljött a nap." A virrasztó, a különítéletre, a ta-
lálkozásra váró elindul, de a találkozás elmarad. A második részben a ta-
lálkozás előttire, a múltra terelődik a figyelem: "Ezért tanultam járni!". 
A 3—10. sor a jelenben szól a jövőről: "S majd este lesz", következik a 
szembesülés a bűnökkel. Visszatér az első rész 9—12. sorához, hiszen a bűn 
és a szenvedés közös forrásból fakad. Az immanens moralitás erkölcsi alapja 
a hajdani paradicsom. A 11—18. sor a találkozás igényét a hazatérés alle-
gorikus kifejezésével fogalmazza meg: a tékozló fiú hazatér — a csillagok-
hoz. 19—26. sor, jelenidő: az eveláció megtörtént, de nem Istenhez, hanem 
a csillagokhoz. Csak a közvetett szintig jut el, a jelképig, a közvetlen 
találkozás elmarad. Miért? A válasz a 27—43. sor jelenidejű mondataiban: Az 
emberi beszéd Isten beszéde. A földi beszéd nem-beszéd. "Sehol se vagy": a 
nem-beszéd kommunikációra alkalmatlan az emberi beszéddel. Hiába minden kí-
sérlet. Mivel Isten maga a szeretet, az emberi beszéd is csak a szeretet 
lehet. Ezt írja le a harmadik rész nem-beszéde. A végleges fölismerés tra-
gédiája — tragédia csak a földön lehet — miatt marad el a sírás. Nem jön 
létre a találkozás, a világba vetett létező vigasza, esélye az imitatio. Ta-
lán nem túlzás állítani, hogy a költő számára a via unitivá elérhetetlen út. 
Meg kell elégedni a via illuminativa bejárásával. 

ÉGVE HAGYTAD A FOLYOSÓN A VILLANYT 

"A feleségem, amikor elhagyott, égve hagyta a folyosón a villanyt, az 
utolsó sor pedig arra utal, hogy aznap volt a válóperem.""^ — mondta Pi-

léT a s i József: Egy Pilinszky-interjú elé. Új Forrás 1983/2. 
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linszky egyik nyilatkozatában, utalva a vers motivációjára. Konkrét, élményt 
adó előzménye valóban ez lehetett a versnek, de az igazi, a mélyben húzódó 
motiváció más lehet... 

A négy sor egymástól mondatelzáró pontokkal elválasztott négy képi, gon-
dolati egység. Mindegyik külön-külön más szemantikai sávban húzódik, illet-
ve mindegyik más szemantikai sávot jelöl. Ha a grammatika határait a szem-
léltetés céljából áthágnám, azt mondanám: a vers negyedik sora egyes szám 
első személyre, a harmadik egyes szám második személyre, a második harmadik 
személyre, az első pedig — tágságával és hidegével — egyes szám "negyedik" 
személyre utal. 

"Alvó szegek a jéghideg homokban." A jelzők éjszakai képet indukálnak, 
a "tárgyak" (szegek, homok) pedig embertől igen távoli, sivatagi, rideg, 
"negyedik személyű" helyzetet képeznek. 

"Plakátmagányban ázó éjjelek." Pilinszky az embert nem-létével: a ma-
gánnyal, az ember egyik lehetséges rnozgási terét, az utcát pedig a plakát-
tal jelöli, mely pillanatnyilag olvasó nélkül mit sem ér, funkciótlan. Ráa-
dásul egyszerre több jelentést hordoz a különleges szóösszetétellel álla-
pothatározót nyert mondat. Nem tudni, melyik az "igazi" jelentés: magányos 
plakátok áznak az éjszakában, vagy: áznak az éjjelek, mint magányos plaká-
tok, esetleg: a plakátok magányában áznak az éjjelek. Minden bizonnyal nem 
is kell keresni az egyetlen lehetséges megoldást, mindhármat jelenti, sőt 
— a versmondatok egymáshoz való viszonyát tekintve — többet hordoz magánál. 

"Égve hagytad a folyosón a villanyt." A sivatagból, majd az utcáról a 
figyelem a házba tér, a folyosóra. Mintha-egy váratlan fölébredés mondatná, 
annyira egyszerű és igénytelen a közlés. Ez a közlés, már jelölten, a máso-
dik személyre utal. A szavak sorrendje mutatja, hogy a legfontosabb infor-
máció az, hogy ég a villany váratlan és szokatlan helyzetet teremtve. Ha a 
vers négy sorát egyre szűkülő koncentrikus körökként képzelnénk el, akkor 
azt mondhatnánk, hogy a harmadik és a negyedik kör van egymáshoz legköze-
lebb, hiszen a hagytad szó záró morfémája már a közlőt is jelöli. Ilyen mó-
don érzékelteti Pilinszky, hogy adott esetben kinek szól elsősorban az utol-
só sor: 

"Ma ontják véremet." Természetesen a befogadó nem csupán egy személy, 
mindennél jobban bizonyítja ezt a költő katolikussága. Most hitének arra az 
igen fontos elemére utalok, amit a teológia imitatio Christi-ként ismer. Ez 
a Jézus szellemével való azonosulás biztosítja a megváltottság-tudatot. 

Pilinszky írja a Gecsemáné kertben átélt magányról: "Milyen mostoha le-
hetett a fű, a hely, ahová letérdelt, a sötétség, amin át a többieket keres-
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te, ugyanaz, szakasztott ugyanaz az éjszaka, amiben a társak, barátai, a töb-
biek oly édesdeden aludtak, közel a szögek és kínzószerszámok közönyéhez!"77 

A Gecsemáné kertben fekvő szögek — a tanítványok — Krisztusra irányít-
ják, szenvedésére a figyelmet. (Az alvó tanítványokkal kapcsolatban fontos 
elmondani, hogy a Biblia szimbolikájában az alvás ambivalenciája az élet 
forrását és a halál előképét fogja át.) Itt ugyanakkor meg kell jegyezni, 
hogy nem csupán prózai szövegben, hanem versben is előfordul a szeg, mint 
az ember szimbóluma: 

A világ tenyerébe kalapált szeg, 
holtsápadt, 
csurom vér vagyok. 

(Marhabélyeg) 

így kapcsolódik össze a "többi ember" és a szenvedésre született, a meg-
váltó. Az imitatio Christi szellemében gondolkodva ez annyit ér, hogy a töb-
bi embertől eltúrt szenvedés olyan helyzetet hoz létre, mely a megváltást, 
mint aktív tettet nem hordozza magában, de a szenvedéstörténetben való rész-
vételt, a Krisztus-sorsból való részesedést biztosítja. Erről legtöbbet a 
passió-versek mondanak el. 

Több szempontból is fontos a Pilinszky-versek értelmezéséhez a Gecsemá-
né kerti jelenet interpretálása. A költő Domokos Mátyással folytatott be-
szélgetésében így szólt erről: "... ha egyszer mélyen átélem, hogy kommuni-
kálni akarom magamat, de ugyanakkor elfogadom azt is, hogy szükségszerűen 
van, ami kommunikálhatatlan, vagy csak számomra létezik egyelőre, akkor tu-
lajdonképpen az történik velem, mint nagy dimenziókban Jézussal történt. 
(...) A Gecsemáné kertben az Atyához fordul, majd az emberekhez szalad se-
gítségért, és fölrázza őket álmukból, és újra visszaszalad az Atyához. Két-
ségbeesett és kapkod — ettől olyan drámai és majdnem gyermeteg a Gecsemáné 
kerti jelenet, aminek a dramaturgiájára kevesen figyeltek föl. E jelenetben 
az a gyönyörű, hogy valamiképp még az is megtörténik benne, mint amikor a 
gyerekek elalvás előtt megkérdezik egymást: alszol már? Amikor Jézus har-
madszor is fölébreszti a tanítványait, abban benne van ez a gyermekes elem 
is. Fölébreszti őket — ez a tökéletesen ártatlan gyerekes elem —, s azt 

77Néhány szóban. Új Ember, 1971. április 4. 
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mondja: Most már alhattok. Ejött az én órám. Mintha azt mondaná valaki: 
18 

most már alhatsz, rövidesen meghalok." 
A Négysoros átfogja ezt a helyzetet: a költő számára kommunikálhatat-

lanná válik a közlés, illetve a potenciális befogadó nem megfelelő befogadó. 
Mi több: a Gecsemáné kerti helyzethez hasonlóan б is a pusztulás előtt áll, 
helyzete paralel Krisztuséval. (Nem véletlenül mondta Karl Rahner, hogy Jé-
zus Krisztus az emberiség abszolút reprezentánsa.) 

Ez a szituáció a hivő magányosságának helyzete. "Hivő magányossága" — 
milyen furcsa ellentmondás épp a katolikusság (értsd: egyetemesség) szelle-
mében gondolkodva. A paradoxon megfejtése Pilinszkynél olvasható: "Az Olaj-
fák hegyén egyedül érezted magad. Mindannyian egyedül érezzük magunkat. Ér-

19 
zesed, hogy egyedül vagy, bizonyság arra, hogy emberré lettél..." A kato-
likus teológia úgy értelmezi a magányt, hogy a bűn következménye, mégis a 
cselekvés mozgatójává válhat, ha egyesül Jézus megváltó magányával. Pilinsz-
ky szavaival: "Utoljára mi is elhagyatottak leszünk, ahogy te is annak érez-
ted magadat. De — erre is példád tanít — ez az Atya pillanata. A mozdulat-
lan alapé, a mozdulatlan várakozó atyai házé, a sötétben, a bokrok között 

20 meghúzódó szerelmes várakozásé." 

OLY MESSZE MÉG A VIRRADAT! 

"Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, 
21 hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk." Krisztus tudta, 

hogy mi az "övé", vágyakozása a kereszthalálra így lehetett teljes. "Persze 
22 

erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni." 
Dadogva fogalmaz az imitatio Christi is, az evilági, emberi cselekedet 

nyelvén, még ha oly felemelő is a cél. A dadogás és az igazi beszéd: a csend 
— ami Pilinszkynél az intenzív szemléletet jelenti — között evangéliumi 
helyzetet ír meg a vers. 

I Q 
A költői jelenlét. Kortárs 1980. október. 

19Az Olajfák hegyén. Új Ember, 1973. április 22. 
20 

Én Jézusom. Új Ember, 1977. február 17. 
21 Hitünk titkairól. Uj Ember, 1974. december 15. 22 A várakozás szentsége. Új Ember, 1975. december 14. 
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Örökös advent — ez a hivő sorsa, várva a napfölkeltét. A megváltás ide-
jének várása — ez Krisztusé. E kettő találkozása a személytelenségig csupa-
szított lírában képzelhető el. Legyen inkább beszédes a többszörös jelkép! 
S ne feledjük: ezek a jelképek mind a mennyország, illetve a mennyországhoz 
vezető út szimbólumai. 

Ilyen a beöltözés, a készülődés pillanata. A ruha a bibliai szóhaszná-
latban ünnepet jelöl, ezt őrzi meg a katolikus liturgia, mikor a pap a mise 
előtt beöltözik. Ezzel fejezi ki, hogy б most közvetítő Isten és a hivők kö-
zött, nem ember többé, személytelenné válik, mint a vers. A jelkép objektív 
helyzetet ír elő. 

A beöltözés másik variációja már nem a szentséget, hanem az üdvözülést 
jelöli. "Begombolom halálomat" — részesülök Istenből, magamra veszem azt, 
amiben mindig is benne voltam, s ez most véglegesül. A részesedés jelképe a 
Krisztus-követés követelményén és a beöltözésen át így válik egy teológiai-
lag teljesen releváns, mégis különlegesen egyedi verssé. 

A három hitvallás-vers közé ékelődik a bizonytalanságot, sőt az első, 
misztikus szemléletű korszakra jellemző bűntudatot árasztó Egy arckép alá. 
De ne feledjük Rónay György följegyzését, melyben Pilinszky közlése alapján 

23 
ez szerepel: a vers ihletője Karamazov Aljósa volt! 

Kihűl a nap az alkonyi grafitban. 
Megcsavarva egy kissé a klasszikus mondást, ez a sor az Isten nélküli pilla-
nat pozitív misztikája. Talán itt lehet tetten érni azt a tényt, hogy Pi-
linszky bűntudatos katolicizmusa az elhagyott, de meg nem tagadott miszti-
kusságból éppen a bűntudat elemét hagyta meg változatlanul. 

A Novemberi elízium újra a békés, önfeledt, szó szerint: szelíd ember 
műve. Vágya egy van csupán: megadón részesülni a nap melegéből. 

semmit sem akarsz már 
csak ragyogni a novemberi napban, 
és illatozni toboz-könnyűen. 
Csak melegedni, mint az üdvözültek. 

A későbbi kötetekben is szerephez jut ez a szimbólum. "A rozoga meleg-
ben / papírközeibe ér a nap." — írja Van Gogh, a nap őrült szerelmese "ne-

23R ó n a y György: Pilinszky János: Harmadnapon. In: Olvasás közben, Bp. 
1981. 
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vében". A Passióban a bűn és az üdvözülés véget nem érő folyamatáról szól a 
szikár kijelentés: "csak a nap van". 

A Szálkák ima-versei között is visszatér a nap élménye, a Milyen fele-
más című költeményben. Közölni kellene Istennel mindent, egy tökéletes gyó-
násban — ez lehet szavai parafrázisa: "Napra kellene teregetnünk /mindazt, 
mi rejteni való." Prózában: "Csak amiről végképp lemondtunk, kerülhet vég-
legesen papírra. Csak amit végleg átengedtünk Istennek, lehet valójában a 
miénk."24 

A hitvallás nagy versei után Pilinszkyt már a napfölkelte és a nap ki-
múlása jobban izgatja, mint maga a fény, a kínzó vagy édes meleg. A Pascal 
hasonlata vagy a Keringő megállapítása már nem a megvilágosodásról szól, 
sokkal inkább a háborgó Isten-hit végleges átalakulásáról, a Lélekkel való 
szeretet-viszonyról. A Van ilyen is azt mondja, hogy a történetben, mi je-
len volt, az mindig "ugyanaz a nap", mely teljességével magára vonja a rész 
figyelmét, ahogy a Gótikában is olvashatjuk: 

Az ízeltlábú nézi a napot. 
A tört, a gyűrt, a szaggatott 
a kereket, lángolót, mozdulatlant. 

A nap azért tartalmaz ambivalenciát, mert Pilinszky számára nem eldön-
tött a kérdés: "De hát mikor is nap a nap: amikor éget vagy amikor melen-

25 
get?" Az egész életmű dilemmája megfogalmazódik ebben a mondatban: a szen-
vedő misztikus és a katolikus hitvalló közötti azonosság, illetve éles kü-
lönbség jelenléte. 

Meg kell jegyezni, hogy a bűntudat, a kétely az ima-versekben is kife-
jeződik. Elegendő itt A mi napunk vagy a Zsolozsma című versekre utalni. Ez 
utóbbiban Isten halálát a nyugtalan ember megpihenésével hozza kapcsolatba. 
Emellett különös sajátossága néhány ima-versnek, hogy a misztikus távolság 
a nem-misztikus költeményekben is megmarad: a féreg, az ízeltlábú, a kétél-
tű szörny, tehát a bűnével magára maradt ember — ha mérhető ez — ugyano-
lyan távol áll a megváltótól, mint az eszkatológiai feszültségben élő misz-
tikus a mozdulatlan Atyától. 

Magad vagy a_kataton alkonyatban^ 

24 Egy lírikus naplójából. Uj Ember, 1974. november 17. 
22 Level Petőfi Sándorhoz. Uj Ember, 1973. március 11. 
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"Hány szemlélődő merített épp a sivatagból 
örök életet és reményt... Talán épp ez a lel-
ki szárazság a kegyelem pillanata? 
(Napfogyatkozás, Új Ember, 1973. június 17.) 

A misztikus elemekről szólva — az éjszaka mellett — említést kell ten-
ni a sivatag szimbolikájáról is. Ez az eszkatológiai feszültséget kifejező 
elem Pilinszkynél átalakul, nem eredeti jelentésében szerepel. A sivatag a 
költőnél nemcsak az üdvözülésérzet hiányát fejezi ki, hanem egyfelől a ta-
pasztalás előtti állapotba való visszakerülés igényét, másfelől a megvilá-
gosodás "környezetét". 

A Senkiföldjén bűntelen, tapasztalás előtti világáról elragadtatással 
szól Pilinszky, mint aki egész életművében a tárgyak gyermeki, evangéliumi 
tiszteletét hirdette meg: "Gyönyörűek az első hajnalok / a sivatagos, kopár 
levegőben!" Rimbaud-t elkeseríti, hogy nem térhet vissza a tapasztalás előt-
tibe — ahogy erről a Részeg hajóban vall —, Pilinszky tényként regisztrál-
ja a helyzetet. Ebben is evangéliumi. Mivel kiméretett, elfogadja. Öt kü-
lönben is az érdekli, ami megváltoztathatatlan: bűn, üdvözülés, azok a dol-
gok, amik "visszatarthatatlanul nyomulnak". 

A csecsemő szeme, ez a pillanatra meghódított, mesebeli táj nem lehet 
"menedék", színtere az üdvösségnek. A sivatag ebben a versben nem a forró-
ság, szárazság érzetét kelti, hanem egyszerű kifejezése a lakatlan fogalom-
nak. 

A Szerelem sivataga viszont a forró, szenvedélyes Isten-szeretet verse. 
Az Apokrif magánya ("Magad vagy a kataton alkonyatban") és a kínzó megvilá-
gosodás ("Vakít a nap") momentuma szerepel itt, hasonlatosan a Bibliához, 
ahol az átmenet jelképe a sivatag (a puszta). 

kitárva 

"Az imitatio Christi, úgy érzem, egyetemes 
fogalom, s nemcsak vallásos, de morális, sőt 
esztétikai elv is." 
(Az új év elébe, Új Ember, 1963. január 13.) 

A katolikus hitéletben az üdvözülés elérésének fontos követelménye a 
Krisztus-követés. Az imitatio Christi költő által történt értelmezése az 
életmű sajátosságaira is rávilágít. Az első időszakban a Krisztus-követés 
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misztikus (Stigma), a másodikban katolikus szemléletű (Parafrázis, Négyso-
ros, Agónia Christiana). A harmadik korszak Krisztus-követő versei (Én gyen-
ge voltam, Igen, a lomb, Kőedény) a töredezettség jegyében születtek, nem 
fedezhető föl bennük új lényegi elem. 

A Stigma — talán nem járunk messze az igazságtól — tulajdonképpen ön-
megszólító vers. Mondom ezt annak ellenére, hogy a versben szereplő személy-
re utaló szimptómák mind Krisztust idézik: testvértelen (a hagyományban 
szereplő testvérek csak unokatestvérei Jézusnak), mellén stigma, bordái kö-
zött jel, magányos utat jár be, majd szembesül az Atyával. És ezen a ponton 
már igen erősen hat az azonosulás: a megszólító azonos a megszólítottal, 
helyzete — mint ebben a korszakban mindig — reménytelen: 

Megállsz előtte, meztelen 
sebed kitárva, melyet 
a messzeségből melleden 
nehéz hatalma ejtett. 
És vársz, mint fáradt katonák 
hisz nincs már senkid itten. 
Ö visszanéz az esten át, 
csak néz, és meg sem ismer. 

Ez a mozdulatlan, részvét nélküli Isten hasonlatos az Apokrifban sze-
replő Atyához, ugyanúgy néz. De alighanem nyilvánvaló a különbség "az esten 
át" néző és a napon állóra tekintő személy között. Pontosabban a két vers 
szemlélete között. 

A Parafrázis monológja a Krisztussal való azonosulást úgy szervezi vers-
sé, hogy a szöveg a mindennapos, folyamatos áldozás tényét állítja a közép-
pontba. Fontos látni a különbséget: az első vállalt versben olvasható "ra-
gadj magadba, járj át!',' felszólítás és a "Mindenki táplálékaként" való meg-
jelenés között. Az előbbi a hitre éhező, az utóbbi már a hit átadója, hi-
szen — teológiai értelemben — csak abból lehet részesülni, aminek van is-
teni tartalma. 

A Négysoros és az Agónia Christiana, a hitvallás versei után a folyton 
visszatérő kétely dokumentuma az Én gyenge voltam című vers. Valójában nem 
is tartozik az imitatio Christi versei közé, itt csak azért említem, mert 
példa a Szálkák ima-verseinek olykori kétségbeesésére. Ebbe a csoportba is 
azért került, mert a Krisztus-követés élményének hiányát, a pillanatnyi 
megtorpanást fogalmazza meg: 
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Én gyenge voltam, kevés voltam, 
nekem egyedül az maradt, 
hogy üdvödet szemmel kövessem. 

Valóban, ott válik külön Krisztus és ember sorsa, hogy a (szenvedés-) 
történet végén az egyik megváltó lett, a másik csupán megváltott lehet. így 
lesz deheroizáló a történelem, s ugyanakkor tevékenységre inspiráló. Az I-
gen, a lomb című vers szavaival: 

Igen, a lomb ragyog, 
a lomb tovább ragyog, 
és te úgy függsz e televény 
előterében, akár egy gyümölcs. 

Holott ember vagy, holott ember voltál, 
útszéli Isten. 

Az ima-versek legszebb Krisztus-követő darabja, a Kőedény a Biblia szö-
vegét idézi: 

Ember, állat egyként pulzál szívemben, 
Mint kőedényen a piros máz, 
úgy ég rajtam a csorgó, foltos 
és közös veríték. 

Az üdvözítő azt ígéri, hogy a bűnösöket, ha kell, egyetlen ütéssel összetö-
ri, mint egy cserépedényt. A bűntudat most úgy formálódik a versben, hogy a 
szöveg alanya — Krisztushoz hasonlóan — magára vállalja az emberiség min-
den bűnét, melyet — a hitélet "szabályai" szerint — a szenvedés, a magány 
követ. 

Belátható: a Krisztus-követés mindegyik darabja a szenvedéstörténetbe 
igyekszik bekapcsolódni. Itt már nem a misztikus tehetetlenség uralkodik a 
katolicizmuson (kivétel: Stigma), hanem a katolikusság szemlélete a miszti-
kus jelvényeken. Ebben a különbségben is fölfedezhető a váltás. 

laternajnágika 

"A »fiat«, mit Mária kiejtett az Üdvözítő 
megtestesülésének hajnalán, nem áll egymagá-
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ban a történet elején. Egy másik >)legyen<< is 
társul hozzá. Az, amit a történet végén mon-
dott ki az Üdvözítő az Olajfák hegyén, s a-
miben a megváltás végső drámája testesült 
meg. Két >fiat<3, két »igen«, amely mostantól 
fogva örökre várja már a harmadikat, a mi i-
genünket." 
("Fiat", Új Ember, 1966. október 2.) 

A piéta anya és fiú kettőse, s a misztikus hagyományban minden anya-
fiú kapcsolat a Krisztus—Mária viszony analógiája. A fiú a megváltást kö-
vetően csak testében van jelen, az anya föléhajolva öleli a testet. 

Ebből a viszonyból azt az elemet emeli ki a költő, ami szorosan kapcso-
lódik az imitatio Christi világához: a szenvedéstörténetben a legfontosabb 
a föltámadás vagyis a megváltás. Pilinszky négy piéta-verse (Piéta, Fehér 
piéta, Mégis nehéz, Kezed, kezem) erre a fontos tényre koncentrál. 

Az első, a Ferenczy Bénihez írt darab azt a folyamatot elemzi, ahogy a 
képzőművész "szoborrá lesz", fölkészülve a halálra a bénultság állapotában. 
A vers a művészről szól — látszólag. Az egész szöveg újraolvasására, újra-
értelmezésére kényszerít a befejező két sor. Az utolsó előtti általánossá 
emeli, az egyestől függetleníti az elmondottakat, az utolsó sor pedig ke-
resztényivé varázsolja a verset: 

Időtlen gyásszá csupaszodtál. 
S б harmadnapra föltámadott. 

A Nagyvárosi ikonok egyik miniatűrje a Fehér piéta. Az időtlennel kap-
csolatban álló lélek számára a levegő fényérzékeny lesz, az árnyjáték — s 
ezt a szöveg csak érzékelteti — nem csupán a test és árnyalakja, hanem az 
öröktől levő és a jelenkori valóság között is jelzi a kapcsolatot. Tömöreb-
ben: a lét tárgya az élet. (Itt kell megjegyezni, hogy a fehér szín a teo-
lógiai magyarázat szerint az Isten dicsőségében részt vevő mennyei vagy meg-
dicsőült lények jele.) 

Ennek megfelelően anya és fia kapcsolata — keresztény gondolatmenet-
ben — földi mása Szűz Mária és Krisztus kettősének. Mégis nehéz — mondja a 
költő ("mért hagytál itt, ebben a sivatagban?"), hiszen megváltó és megvál-
tott sorsa kitér a pusztulásban. 
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A Krisztus-követés, pontosabban a Krisztus személyébe való átlányegülés 
nehézségéről ad hírt a Kezed, kezem. Kibogozhatatlan, hogy Pilinszky- vagy 
Krisztus-monológ ez, a személyek összefonódnak. (Különleges, hogy az átlé-
nyegülés nehézségéről imitált helyzetből szól.) Végül is, itt a földön min-
denképpen boldogtalan a piéta. 

És_fölzúgnak_a hamuszín_egek 

"... a világ Auschwitz óta ki van téve egy 
koncentrációs univerzumnak." 
(Beszélgetés Pilinszky Jánossal, 124. lap) 

Az imitatio Christi szellemétf a piétát megörökítő versekhez hasonlóan 
a passió-versek is (Harbach 1944, Francia fogoly, Egy KZ-láger falára, Ra-
wensbrücki passió, Harmadnapon, Passió, Posztumusz passió) a szenvedéstör-
ténet lényegi elemére, az üdvözülésre koncentrálnak. 

Természetesen különböző tényekre mutatnak rá azok a versek, melyek mi-
att "kiérdemelte" Pilinszky az antifasiszta költő címkét, és megint másra 
irányítják a figyelmet a megváltásról írt művek. Emellett megváltás és szen-
vedés szoros kapcsolatára is utalni kell, hiszen az előbbinek feltétele az 
utóbbi. 

A katolikusság itt szó szerint az egyetemességet jelenti: a táborlakók, 
az értelmetlenül elpusztultak — ha szabad ezt mondani — egyetemes krisztu-
sok, szenvedésükkel "kiérdemlik" az öröklétet biztosító különítéletet. A 
század botránya így lesz Pilinszkynél (akaratlan) Krisztus-követés. 

És itt térjünk ki egy kicsit a botrány teológiai értelmezésére! A kato-
likus hitéletben ez a szó próbatételt jelent, amely elé Isten népét vagy 
teremtményét állítja. A versekben nem a tömeg próbatételére, hanem az egyén 
botrányára helyezi a fő hangsúlyt Pilinszky. Pontosabban: az egyénin keresz-
tül az általánosra. 

Kivételesen konkrétak a helyszínek: Harbach, Rawensbrück, Majdanek — 
26 

eredetileg ezzel a címmel jelent meg az Egy KZ-láger falára című költemény 
—, Frankfurt, és a fogoly is egy nemzethez tartozó. (Pilinszky a konkreti-
zálásról: "A negyvenötben összeomló Németországban elemi erővel született 

27 

meg bennem a felismerés: ez az a föld, amit Isten elhagyott." ) Pilinszky 

26Kortárs, 1967. október. 
27"Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is." Új Ember, 1959. ápri-

lis 12. 
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időszemlélete azonban — melyről a bevezetőben szóltam — a végtelen folya-
maton helyezi el szereplőit, így a passió is a folyamatos botrányra hívja 
föl a figyelmet. Mint ahogy a történelem sem más — keresztény szempontból 
— , mint a szenvedéstörténet kontinuitása a megváltás előtt és a megváltás 
után. Pilinszky az aktualizált helyzetekben is a végső dologról beszél, 
szemlélete teljes mértékben eszkatológiai: 

Üvegmögötti csöndben 
lemosdanak a mészároslegények, 
de ami történt, valahogy mégse tud végetérni. 

(Passió) 

"Nincs nyomasztóbb, mint az élet kegyetlen 
törvényét szemlélni. Azt, hogy egymásból é-
lünk; hogy fölfaljuk egymást; azt, hogy a 
természet rendje egy éhségből és rettegésből 
fölrakott, önmagában vérző gúlához hasonló." 
(Az első karácsony óta..., Új Ember, 1975. 
december 28.) 

Az idézet folytatása: "És ebbe a kegyetlen rendbe lépett be, megszület-
vén és megtestesülvén Isten Báránya, a mi Jézusunk, hogy a világ kegyetlen 
rendjét megváltsa. A vérző gúlán mit se módosítva, gyökeresen megfordította 
annak jelentését. Nem tagadja, hogy fölfaljuk egymást. Azt mondta inkább, 
hogy mindannyian étel és táplálék vagyunk. Már itt, a világban, e vérző gú-
lán belül a kegyetlen tényeket a szeretet realitásává változtatta, amikor 
valódi ételként és valódi italként osztotta szét magát — mindannyiunknak 
példát mutatva." 

A fönti idézet alighanem minden elemzésnél pontosabban magyarázza az é-
hezés motívum többszöri, folyamatos jelenlétét az életműben. Verseiben Pi-
linszky — sokszor az imitatio Christi szellemében — vagy az utolsó vacso-
rára, vagy az új Jeruzsálem menyegzői lakomájára utal. 

A Parafrázis valójában az áldozás örökös folyamatának parafrázisa: 

Mindenki táplálékaként, 
ahogy már írva van, 
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adom, mint élő eledelt, 
a világnak magam. 

A Bűn az egzisztenciális fenyegettségben élők félelmetes éhségéről s az 
ehhez való viszonyról ír: 

Éjszakáim! az éjszakák 
didergő csőcseléke! 
testestül veti rád magad, 
egy falatka kenyérre. 

Az In memóriám N. N. és a Kihűlt világ az evést-zabálást láttatja az é-
let központi szervező erejének. Később az élelem hiányával fejezi ki a föl-
di létet, allegóriában: 

A temetetlen árvaságban, 
mint téli szeméttelepen, 
a hulladék közt kapirgálva 
szemelgetem az életem. 

(Mire megjössz) 

A nyomasztó, kozmikus éhségérzetet jelölik "a messze égi vályúk" (Har-
bach 1944), "az egymás ellen keserülő szervek" (Francia fogoly), az "osz-
tozkodás a hulladék kövérjén" (Frankfurt). Mintha az egész világ valóban 
csak ezt az érzést, törvényt ismerné. 

Az éhség és a szomjúság teológiai magyarázatáról: ez a megpróbáltatás 
valójában fölszólítás a szeretetre. A kín így lép dialektikus viszonyba az 
üdvözüléssel, így vesz részt az egyes ember Krisztus folyamatos szenvedés-
történetében. 

Az Apokrifban még fölvillan a "dermedt vályú" képe, és az éhezéssel-e-
véssel kapcsolatos gondolatmenet csak a Szálkákban tér vissza, az ima-ver-
sek között. A Mielőtt mennyországról festett freskóján már az ünnepi asztal 
áll, a Vacsora és az Intelem is az asztalt helyezi a középpontba: 

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben 
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, 
mielőtt asztalhoz ülnénk. 

(Mielőtt) 
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Érdekes, hogy — ahogyan a vers írja önmagát — a Mielőtt megigazult képsora 
után a másik két vers már arról szól, ami egy vacsora — illetve a vacsora — kö-
vetkezménye lehet. Megmutatja "a kihűlt tálak közeit", "a lehulló maradékot". 

Végül nem az asztal, a körülmény lesz fontos, hanem a visszatalálás "az 
asztal kivételes gyertyatüzébe", az elhelyezkedés a menyasszony vállán. A 
misztikus étek a "hatalmas halász asztalán", a katolikus az Atya mellé ül a 
boldog lakomán. Ez az ív a visszatalálás, a visszaröpülés, a hazatérés nagy 
verséhez vezet el, az Egyenes labirintushoz. 

"...a művészet a bizonyíthatatlan egész kife-
jezése." 
(Egy lírikus naplójából. Új Ember, 1971. jú-
lius 11.) 

Ha már a dolgozat Pilinszky mennyország-képét kívánja fölvázolni, cél-
szerű azokról a versekről is szót ejteni, ahol a túlvilágról ír. Igaz, amit 
eddig tárgyaltam, mind a mennyország nem is túl tágan értelmezett érvényes-
ségébe utalható, hiszen a végső dolgokról ír mindig Pilinszky. Tekintetét 

28 
mihden versben "a mindenható Isten nagy napjára" függeszti. 

"A végítélet várását nem utolsósorban táplálja a belénk oltott mélységes 
valóságvágy. Hogy színről-színre lássuk végre: mi is volt történetünk igazi sor-
sa, természete. A végítélet ilyen értelemben nem egyéb, mint a tiszta jónak, 
vagyis a főszereplőnek, Isten Bárányának színeváltozása: a dolgok és törté-

29 
nések láthatatlan tengelyének boldog fölismerése" — írja Pilinszky. 

"Szög és olaj lehetne címerem" — vallja a költő. Az életmű első részében in-
kább a szenvedés jelképe, címere dominál. Az olaj a keresztény hagyományban az 
isteni áldás jele. A szeretet, a barátság, a boldogság és a testvéri egység szim-
bóluma. A monoton önismétlés jegyében született költemények (ima-verse) legin-
kább a címer második elemére utalnak. A nagy hitvallás-versek (Apokrif, Négy-
soros, Agónia Christiana) apokaliptikus látomásai, imitációi, valamint a 
passió-versek után Pilinszky figyelme alázattal a végső dolgokra irányul. 

A megszenvedett nyugalmat jelzi, a Szálkákat megelőző évtizedes hallga-
tás, a kontempláció időszaka. Mintha azt mondta volna ezzel: "Van ideje a 
hallgatásnak és van ideje a beszédnek."'10 És amikor újra megszólalt, a lé-

kjei 16, 14. 
29Napkelte előtt. Új Ember, 1974. június 2. 
30Préd, 3, 7. 439 



tezés abszurditása helyett a megváltás valósága kapta a legnagyobb hang-
súlyt. 

Kinyitja_meg_a_betett_könyvet? 

"Minden víz, eső és sírás tékozló fia a ten-
gernek. A tenger Isten sírása, a teremtés vé-
geérhetetlen könnye." 
(Egy lírikus naplójából, Új Ember, 1973. feb-
ruár 25.) 

A Nagyvárosi ikonok verseiben igen sok az apokaliptikus elem. A félel-
metes világvég, a bosszúálló angyal közelsége és az új Jeruzsálem, a menyeg-
zői asztal boldogsága egyaránt az apokalipszis képzetkörébe tartozik. Az 
Introitusz a Jelenések könyvének szellemében, elemeivel építkezik. A cím ma-
ga a mise első, változó részét jelenti. A mise rendszerint a könyv fölüté-
sével kezdődik, amikor a pap kinyitja a szentlecke szövegét tartalmazó 
írást. 

Az új Jeruzsálem is a könyv fölütésével veszi kezdetét. A Jelenések 
könyvében így szól a kérdés: "Ki méltó arra, hogy kibontsa a könyvtekercset 
és feltörje pecsétjeit?" (5,2). Pilinszkynél: "Ki nyitja meg a betett köny-
vet?". A vers kérdései végül is ezt az egyetlen kérdést fokozzák, variálják 
tovább, majd visszatér a bibliai szöveghez: a bárány "átkocog az üvegtenge-
ren". János látomásaiban: "Tűzben játszó, üvegként csillogó tengert láttam." 

Egyedül a bárány, a megváltó méltó arra, mondja mindkét szöveg, hogy a 
történelem titkait föloldja. A kerubok és a vének hangja így szól a Bibliá-
ban: "Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit. Hiszen meg-
öltek, de véreddel megváltottál minket... (5,9). Pilinszky a megváltás be-
teljesülésére utal, mikor leírja az utolsó mondatot: "És megnyitja a köny-
vet." 

Az új paradicsom eljöveteléről később más szimbólum beszél. "A sírás 
ünnepélye" (Akár a föld), "a tenger az összetört szentségtartóban" (Merre, 
hogyan?) a szétáradó isteni kegyelmet, a paradicsomot érzékelteti. Prózában: 
"Megsejteni Istent, s vele a teremtés igazi természetét: olyan ez, mint a 
vándornak megérkeznie végre a tengerhez. Találkozni végre a tökéletes sze-
retettel és intelligenciával." 

^Megbocsátás és felejtés. Új Ember, 1974. július 7. 
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A mennyország, az utolsó ítélet közelsége a Szálkákban a legerősebb. Ez 
a rövid idő alatt megírt kötetnyi vers egyfelől válasz volt azoknak, akik a 
teljes elhallgatást jósolták a költőnek, másfelől az életmű építkezésében 
új, nagyon fontos stádiumot jelentett. Mintha a bibliai szöveg — utalva a 
misztikus éjszakára — Pilinszky életművét is értékelné: "a sötétségből el-
jutott a csodálatos világosságba". (ApCsel 26,18.) 

Pilinszky átdolgozva: most már mennyországra szegezett pupillával néz: 
Az Atya végső feledést küld a világra (Juttának), "Az Atya, mint egy szál-
kát / visszaveszi a keresztet" (Mielőtt), "visszafogad szelíden a régi ud-
var" (Egy szép napon), "akár a moslék egybehuppan tér és idő" (Példabeszéd), 
"Összeomlásunk mindent befalaz / egy pillanatra és örökre" (Omega). 

Álljon itt még egy, a Szálkák verseire jellemző vázlatos "összefoglalás": 

Oszlás-foszlás, vánkosok csendje, 
békéje annak, ami kihűlt, hideg lett, 
mindennél egyszerűbb csend, ez lesz. 

(Ez lesz) 

A bevezetőben említett intimizálódó beszéd jellemzi ezeket a verseket: 
"... régi verseimet jobb kézzel írtam, most már csak bal kézzel írok. Majd-
nem ügyetlenül. Akkor mindent látni akartam, most már csak egy pontra figye-

32 
lek." Az Egyenes labirintusra. 

A vers egy közlési egység, kérdés az első fele, válasz a másik. Szebb 
és pontosabb, mint bármelyik ima-vers, fölér a Négysoros magasába. A zuha-
nás, a koppanás, a kényszerű mozgás negatív minőségei után a szabad röpülés 
érzékelteti azt, 

amiről csak hasonlatok beszélnek, 
olyanfélék, hogy oltár, szentély, 
kézfogás, visszatérés, ölelés, 
fűben, fák alatt megterített asztal... 

A "nyitott szárnyú emelkedő zuhanás", "a fókusz lángoló közös fészke", 
a "forró folyosó", a "nyílegyenes labirintus", a "mind tömöttebb tény" o-
lyan széles pólusokat átfogó asszociáció, mint amilyen metaforákat az Apok-
rifban találhatunk. Csak itt Pilinszky elengedte a diszkoszt... 

22 Beszélgetések Pilinszky Jánossal. 
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"Bizonyos értelemben mindannyian tékozló fi-
úk vagyunk, mégis azzal a különbséggel, hogy 
egyesek már a visszafelé vezető úton járnak." 
(Egy lírikus naplójából, Új Ember, 1972. no-
vember 12.) 

"... soha nem ingadoztam (...) abban, hogy melyik magatartást válasszam: 
mint egyedül lehetségest, tettem mindig is magamévá a keresztény magatar-
tást." — írja Simone Weil. 

"Időről időre választanunk kell, vélte Kierkegaard, de ha valóban sza-
34 

badon választunk, mindig azt választjuk, amiben élünk." — írja Pilinszky. 
Az életmű meggyőz arról, hogy mindig azt választotta, amiben élt. Szen-

vedő misztikus és bűntudatos Krisztus-hivő mindvégig, de a hangsúlyok vál-
toztak. "A bűneim következménye, hogy hajlamossá váltam a depresszióra, haj-
lamossá váltam a rettenetes, az elviselhetetlen bűntudatra." — mondta 
1979 októberében. 

Ez a depresszió csupán halvány nyomaiban van jelen a Szálkákban és az 
azt követő kötetekben. A kontemplativ csend olyan szintjére jut el, ahol 
még nem járt magyar költő. 

Amiként kezdtem, végig az maradtam. 
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. 
Mint a fegyenc, ki visszatérve 
falujába, továbbra is csak hallgat, 
szótlanul ül pohár bora előtt. 

(Amiként kezdtem) 
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Simone W e i l : Lelki önéletrajz. Vigilia, 1976. június. 
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Egy lírikus naplójából. Új Ember, 1972. november 12. 
-^Beszélgetések Pilinszky Jánossal. 



ERDÖDY E D I T 

MOLDOVA GYÖRGY, A SZÉPÍRÓ 

ÍRÓI INDULÁSA 

A mai magyar próza egyik leghatásosabb, s egyben legvitatottabb képvi-
selője. "Moldova Györgyöt szeretik vagy utálják, az égbe emelik vagy a sár-
ba húzkodják, mohón falják vagy ingerülten félretolják olvasói vagy kriti-
kusai. Senki sem közömbös iránta" — jellemzi írói helyzetét Gáli István. 
Folyamatosan gyarapodó, terjedelmes életművét számba véve elsőként a válto-
zatosság, a műfaji sokféleség tűnik fel: Moldova nemcsak novellista és re-
gényíró, szatírák és groteszkek szerzője, hanem kitűnő riporter is. Ripor-
teri és szociográfusi munkássága talán még szépirodalmi műveinél is élén-
kebb visszhangot keltett. 

Már első két novellája — az Ördögh Feri és a tizenkét házak és a Man-
darin, a híres vagány — is feltűnést keltett megjelenésük idején, 1955-ben. 
A két írás nyolc év múlva jelent meg ismét Az idegen bajnok című kötetben. 
Az idegen bajnok tíz rövidebb-hosszabb írása már előrevetítette Moldova í-
rásművészetének eltéveszthetetlen jellegzetességeit, illetve ellentmondá-
sos, vitatható vonásait. Ha a kötetet alkotó tíz írás mellé helyezzük az 
1966-ban megjelent Gázlámpák alatt című kötet novelláit, előttünk vannak a 
moldovai témák, konfliktusok; figurák és szituációk. S már ezekben az írá-
sokban felfedezhető az a küzdelem, amelyet Moldova az epikus formák írói 
alkatához való hozzáidomítására visz véghez — hol több, hol kevesebb si-
kerrel. 

"Az elbeszélés nehézségei"-vei küszködik Moldova, noha az elbeszélők 
legősibb fajtájából való: legszívesebben történeteket mesél. Ennek a típusú 
elbeszélőnek elsődleges, mindenek felett való a cselekmény, a történés, az 
esemény. Hősei igazi epikus hősök: nem belső világuk — érzéseik, gondolata-
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ik, a világról való reflexióik segítségével ismerszenek meg az olvasó előtt 
— hanem a világban való aktív mozgásuk, cselekvésük útján. Ennek az ősi el-
beszélés-típusnak megfelelően, Moldova elbeszélő technikája akkor a legsi-
keresebb és legtermészetesebb, amikor keretes elbeszélést alkalmaz; megte-
remti tehát a mesélés szituációját, s egyik szereplőjével mondatja el a tör-
ténetet. A részeges H. Kovács (Hazudós Kovács) vagy a többi, kocsmában id-
dogáló, vagy egy másik személynek őszintén megnyilatkozó hős ízesen, élőbe-
szédszerűen ad elő; a keretes forma, az élő szituáció, a hallgatóság felté-
telezése pedig természetszerűen helyezi előtérbe a cselekményt, a történést. 
H. Kovács történetei (melyekből már a Gázlámpák alattban is olvashatunk e-
gyet) gyakran a legenda vagy a mese hangján szólalnak meg. H. Kovács egy má-
sik híres hazudós mesélő: Hári János kései, elfajzott városi rokona. 

Általában kevésbé sikeres az elbeszélés hangjának, tónusának megtalálá-
sa, amikor nem szereplőivel meséltet, hanem személytelenül mondja el a tör-
ténetet. Ez történik a címadó elbeszélésben (Az idegen bajnok), a később 
önálló kötetben is megjelentetett kisregényben (Magányos pavilon), s tulaj-
donképpen ezzel a módszerrel készültek későbbi regényei is. A személytelen-
ség, amely ezeket az írásokat jellemzi, nem engedi kibontakozni Moldova me-
sélő — azaz mindig egy elbeszélő személyt és hallgató személyeket feltéte-
lező — tehetségét; nem felel meg alapvető írói alkatának. Ezekben az írá-
sokban az író a teljes érzelmi passzivitást, a visszafogott, hűvös semle-
gességet választja. Nem mond véleményt, érzéseit, gondolatait nem ismerjük. 
Első novelláiban (Ördögh Feri, Mandarin, Kalina Pál) még más volt az író és 
az ábrázolt világ közti viszony. A Kalina Pálban visszaemlékezésként, egyes 
szám első személyben mondja el a történetet, hangsúlyozva az író személyé-
nek státuszát is; az író-elbeszélő szerepéből címezve az üzenetet. "Egy ki-
csit talán elszakadtunk, de lesz még idő, Pali bácsi, hogy itt hagyom a sok 
hóbelevancot, és elmegyek felmászok maga mellé az ülésre..." A Mandarin-ban 
vagy az Ördögh Feri-ben, noha az elbeszélés nem egyes szám első személyű, 
az író érzelmileg nem közömbös; a hőseivel való belső azonosulás nyilvánva-
ló. Mondhatnánk azt is, hogy Moldovát írói alkata a valóságközelségre ren-
delte; akkor a leghitelesebb, amikor — ha csak fikcióként is — , de meg-
tartja a mű valóságra-vonatkozásának illúzióját. Ha elszakítja ezt a köldök-
zsinórt, s teljességgel vállalja a mű fikció voltát, elbeszélése elveszti 
természetességét, művisége, csináltsága bántóvá válik, s kiütköznek azok a 
hiányosságok, amelyeket a mesélő-forma sikerrel közömbösített. Sajátos el-
lentétben áll ezzel a visszafogott, semleges narrációval a romantikusan 
szélsőségekben burjánzó cselekmény. 
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HŐSTÍPUSOK 

A Magányos pavilon és Az idegen bajnok Moldova életműve egyik lehetsé-
ges irányának első útjelzője. Ennek a fajta elbeszélésnek a középpontjában 
mindig a magányosan küzdő férfi típusa áll; aki kívül, vagy szemben áll a 
társadalommal. Ez a gondolati struktúra bizonyos társadalomkritikai jelle-
get kap; a kritika éle és iránya azonban nem mindig világos; lévén, hogy a 
hős szembenállása, magánya, küzdelme sincs kellően motiválva — sem eszmei-
leg, gondolatilag, sem pszichológiailag. Az Ügy, amelyért ezek a hősök küz-
denek, elvont fikcióként van csak jelen; az elbeszélésből nem derül ki, hogy 
a Menekülés hősét, Zörgő Rafaelt — aki a Sötét angyalban tér vissza — va-
jon mi késztette arra, hogy 1956-ban fegyvert fogjon: a puszta kalandvágy, 
vagy egyéb, érzelmi, illetve intellektuális indítékok? Cselekvésüknek hát-
tere homályban marad; egyedül a cselekvés mikéntje — a kitartás, az állha-
tatosság, a végsőkig való elszánás minősíti a hősöket. Az alakok itt nem 
belső törvényszerűségeik szerint cselekszenek, hanem egy meglehetősen egy-
síkú séma lehetőségei közé szorítva. S cselekvéseik hátterében elvontan — 
létezésüktől mintegy függetlenül — áll az Eszme; amellyel a hős nem érzel-
mi vagy intellektuális, hanem sokkal inkább vallásos viszonyban áll. Vagyis 
a hős egyszerűen hisz cselekvése szükségességében és helyességében; s ez a 
hit, illetve az állhatatosság erkölcsi minősége emeli Moldova magányos hő-
seit a morális létezés szférájába. Ez vonatkozik az ávósokat élete kockáz-
tatásával mentő Schmidt Flóriánra éppúgy, mint Zörgő Rafaelre — és későbbi, 
regénybeli leszármazottaikra. 

A moldovai hős egy másik alaptípusának cselekvése a társadalmi felemel-
kedést célozza. Már az Ördögh Feri és a Mandarin is ebben az irányban mo-
zogtak a társadalmi lét erőterében: a telep, a Tizenkét Házak világa mint 
valamiféle lehúzó, posványos környezet jelenik meg; aki itt marad, menthe-
tetlenül belesüllyed ebbe a közegbe — kiemelkedni csak az tud, aki ideje-
korán elmenekül. Kétségtelen, hogy Moldova egyik írói erénye éppen ennek a 
külvárosi környezetnek és légkörnek a megteremtésében volt; szemléletének 
frisseségében és természetességében, amellyel szemrevételezte, felmérte 
gyermekkorának világát. Ez a szemlélet emlékeztet Gelléri Andor Endre hasonló 
tematikájú írásaira, amennyiben a szegénység, a nyomor Moldovánál is kissé 
idillikusra színeződik; vagy legalábbis a visszaemlékezés költőisége rá-
vetül a sivár és olykor kegyetlen valóságra. "Az utolsó szögletig pontosan, 
szemléletesen, mégis lírai ihletettséggel ábrázolja a külvárost. A tárgyak, 
a helyszínrajz precizitásán keresztül a Tizenkét Házak világának szigorú, 

445 



sokszor vért követelő törvényeit, sőt: e kegyetlen életforma visszás szép-
ségét, romantikáját is sejtetni tudja" — írja Moldova írói indulásáról Tar-
ján Tamás. 

Ördögh Feri kiszakadása a külvárosi, telepi létformából — melyet az író 
alsóbbrendűnek érzékeltet — szimbólumértéket nyer az író megformálásában, s 
az írói szándékra is utal: "На б nem énekel a tizenkét házakról, akkor nyom-
talanul múlik el ez az élet, soha senki nem fogja tudni, milyen verejtékes 
munka volt a jövőt kifaragni, hogy ment rá itt minden ember élete. Más er-
ről énekelni nem tud, mert másnak nem ismerősek az esték, hogy itt úgy sö-
tétedik, hogy egyre melegebb lesz, a házak pedig árnyékukkal rákönyökölnek 
a másikra." 

A Gázlámpák alatt írásainak is egyik fő témája a társadalmi felemelke-
dés — a "Szegények fölfelé", hogy egyik, árulkodó novellacímét idézzük. Ez 
a fajta szándék és cselekvés a novellák egy részénél még egyértelműen pozi-
tív erkölcsi minősítéssel szerepel; egy régi életformából való kiszakadás, 
s egy újnak a nehéz, gyakran gyötrelmes megteremtése adja a figurák társa-
dalomban való mozgásának a kereteit. Azonban már itt is megjelenik ugyanez 
a — fölfelé irányuló — mozgás negatív visszahatásaival együtt. A Jeszmás 
fivérek felfelé törekvése árulás is az ottmaradottakkal szemben; megtagadá-
sa a családnak, az elbocsátó környezetnek, hűtlenség, hálátlanság a kiemel-
kedést lehetővé tevő szülőkkel, testvérrel szemben. A funkcionárius leánya 
segítségével karriert csináló Jeszmás fiú, aki nem ismeri meg többé szüleit 
és testvéreit, a Malom a pokolban hősének, Flandera Jánosnak az előképe. A 
felemelkedés itt nem a pozitív értékek felé irányuló szándék, hanem elvte-
len karrierizmus. A legkisebb Jeszmás fivér azonban a folytonosságot, a hű-
séget képviseli a hűtlenekkel szemben, akárcsak a mesében. 

Az első novelláskötetben még nem volt egyeduralkodó, de már a Gázlámpák 
alatt (1963) novelláinak alapvető jellegzetessége lesz az érzelmesség. A 
meseszerűség teszi lehetővé, hogy az író a realitás fölött lebegtesse hőse-
it. A novellákban feltűnő figurák vagy jók, vagy rosszak, de leginkább jók 
és szánalomra méltók — édes-bús élettörténetük adja egy-egy novella anya-
gát. Az író szerencsés kézzel adagol itt idillt és tragikumot: az idill ne-
hezen születik meg, s a hozzá vezető szenvedés el is fakítja rózsaszínű má-
zát; beletörődő, csüggedt fanyarsággal ellenpontozza a szerencsés vég-
kifejletet. (A házmester lánya, A fattyú, A bolond Vilma, Cigány Mari.) 
A hősök a boldogság felé törekednek s ezt gyakran ott kapják meg, az élet 
véletlen ajándékaként, ahol nem is remélték volna. Az igazi asszony megcsa-
latott férje és felesége egymásban keres vigaszt; A fattyú hőse a gyűlölt, 
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látni-sem-akart, idegen fiúban talál életre szóló társat, családot. Legmeg-
hatóbb talán A bolond Vilma suta-szánalomra méltó szerelmespárja; a közös 
nyomorúság és szenvedés köti össze a párt, kívül az egészségesek és boldo-
gok világán. A boldogság, a hősök életének célja, nem mindig a szerelem; 
olykor csak egy sötét ruha, vagy a latin nyelv, vagy éppen az egyetem el-
végzése. Ha nem is teljesednek be ezek a kisebb-nagyobb vágyak, a kisszerű, 
szürke életnek is a küzdés, a magasabbra törekvés, a felemelkedés vágya ad 
morális töltést. A tárgyak szemléletes, kifejező képe, az események drámai 
megjelenítése és a bujkáló líra jellemzi Moldova legjobb novelláinak stílu-
sát. Moldova lírája nem hangulatkeltő közjátékokból árad, hanem a tárgyak 
képéből, az események rajzából és a rendkívüliség iránt mutatkozó vonzalmá-
ból. Ez utóbbiért szokták romantikusnak nevezni. Hemingway-ről írta egyik 
kritikus-honfitársa, hogy romantikája a harmadik és negyedik dimenzióba e-
meli a kétdimenziós leírást. Valami ilyesmit sugall Moldova lírája és ro-
mantikája is: világnézeti természetű mondanivaló hordozója, mely távlatot 
ad a tárgyak és események rajzának. 

REGÉNYEK 

1964-ben látott napvilágot a Sötét angyal, Moldova első regénye, amely 
a Menekülés témáját viszi tovább; íróilag a kevésbé szerencsés utat választva. 

Moldovát a magyar történelem közelmúltja érdekli, regényeinek anyagát 
— a Negyven prédikátort kivéve — a felszabadulás utáni időkből, az ötvenes 
évekből, az 1956-os eseményekből meríti. Ezek a regények nagyívű, nagy lé-
legzetű, de lényegében sikertelen kísérletek arra, hogy az egyén és a tör-
ténelem kapcsolata ábrázolása révén feleletet találjon arra a kérdésre, ho-
gyan torzul el az ötvenes években a szocialista forradalom eszméje és gya-
korlata; s melyek ennek a torzulásnak a következményei. A regények közép-
pontjában általában a novellákból már megismert magányos hőstípus áll. A 
hivő hős típusa már a Sötét angyalban megjelenik: a feltörekvő hősé pedig 
a Malom a pokolban című regényben. A Sötét angyal még viszonylag érzéklete-
sen és — a romantikus jellegű, kalandos cselekmény következtében — érdek-
feszítően írja le a hős hányattatásait; kívülről ábrázolt figurája azonban 
nem hitelesíti a történetet. 

A kritika általában elutasítóan fogadta Moldova első regényeit. Az ön-
álló kötetként is megjelentetett Magányos pavilon egyik kritikusa, Tamás 
Attila joggal vetette az író szemére, hogy a romantika ponyvaízű patronjait 
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használja: megtalálható a kisregényben a párhuzamosan cselekvő hősök ellen-
tétezése — részeg dorbézolás az egyik oldalon, példásan nemes hősiesség a 
másikon; szerelmi vetélytársak kerülnek egymással szembe a politikai harc-
ban; véletlenül elejtett áruló jelek bukkannak fel stb. Még szigorúbb Almá-
si Miklós a Sötét angyalról (1964) szóló kritikájában; ponyva-patronokat és 
gegeket idéz a regényből, s megállapítja, hogy az érdekességet ezek hordoz-
zák, míg az eszmei váz érdektelen. Végkövetkeztetése: a Sötét angyal hatás-
ra épülő szerkesztmény. 

A kívülálló, hányódó hős; alaptípusa Az idegen bajnokban tűnik fel, 
Ljubomir Bezdomen személyében; majd két kisregényben, az Akar velem beszél-
getni? és az Utolsó esténk Szodomában című írásokban. Ez a "kallódó értel-
miségi" figurája, aki — feltehetően morális indítékok alapján — a társa-
dalmon kívüliséget választja, megvetve a társadalom intézményrendszerén be-
lül működő "konformistákat". Ezek a hősök a tehetség ürügyén nem csinálnak 
semmit; részei egyfajta, az író által érzékletesen ábrázolt, belvárosi te-
nyészetnek: a presszók fülledt világának. 

A kívülálló ellentettje a feltörekvő hős, Flandera János — morális gát-
lásokat nélkülöző, a társadalmi felemelkedés érdekében mindenre, vagy lega-
lábbis majdnem mindenre képes fiatalember. Az б sorsát követi végig az író 
az ötvenes évek elejétől 1956-ig a Malom a pokolban és A változások őrei 
című regényekben. A regény egyik szereplője Julien Sorel-hez hasonlítja őt: 
s valóban, Moldova a francia karrier-regények mintáját követi; amikor Flan-
dera egyre magasabbra vezető útját egy-egy női kapcsolat mérföldköveivel 
jelzi. Flanderának, úgy tűnik, egyáltalán nincsenek érzései; a karrierjét 
elindító, újságíró Ildikót lelkiismeretfurdalás nélkül cseréli fel a szexu-
álisan vonzó, "egyszerű" kalauzlánnyal. Amikor azonban feltűnik a személyi 
kultusz hírhedt alakjának, Altschulernek a lánya, Nagyezsda, véget vet en-
nek a karrierje szempontjából érdektelen kapcsolatnak; majd, a politikai 
szelek változásával, megtalálja a hozzá illő párt, a karrierista-pénzhaj-
hász hajdani kalauznő, a férfiak révén felkapaszkodó intelligens és számító 
Ilona személyében. 

Flandera alakja köré az író széles, de csak vázlatos vonalakkal odave-
tett társadalmi tablót rajzol; ingadozva az alakok tipizálása és a kulcsre-
gényszerűség között. A választott elbeszélőtechnika azonban nem engedi ki-
rajzolódni a történeti folyamatszerűség mélyebb rétegeit: itt is csak a sze-
replők mozgása, cselekvése, viselkedése érzékelhető; s ezek a felszíni — 
értékítéletet és érzelmi vagy intellektuális motivációt nélkülöző — meg-
nyilvánulások nem rendeződnek egységes egésszé, folyamattá. Hiányzik az egy-
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séges szemlélet rendező perspektívája, amely összefogná, s egységes jelen-
téssel ruházná fel az események, leírások széteső töredékeit. Egyes részle-
tekben érzékelhető a kor légköre; a szigorú távolságtartás, a túlzottan 
szűkszavú és csak a legszükségesebbek jelzésszerű elmondására szorítkozó 
előadásmód azonban még Moldova hangulatteremtő készségét sem engedi igazán 
érvényesülni. 

A regényben a Flandera által képviselt magatartás-modell mellé két alap-
vető modellt helyez ellentétképpen az író: Altschulert, aki maga is sokat 
szenvedett a személyi kultusztól, még a harmincas évek Szovjetuniójában, de 
aki sziklaszilárdan hisz az Eszmében, s minden kétség és megingás, lelkiis-
meretfurdalás és belső válság nélkül válik maga is a koncepciós perek ki-
szolgálójává. Altschuler is a "hivők" közé tartozik; ez a hit azonban már-
már abszurd méreteket ölt figurájában; s inkább negativitásként jelenik meg. 
Altschuler, még saját lánya szerint is, mindent és mindekit gyűlöl. Állha-
tatosságával, eszmei következetességével mégis erkölcsi fölényben van az o-
lyan, minden rendszert gátlástalanul kiszolgáló alakkal szemben, mint a Mol-
dovánál másutt is feltűnő Noszter-Németh, az egyetemi tanár. Ugyancsak esz-
meileg elkötelezett a volt arisztokrata, majd kommunista Károlyi, akit az 
ötvenes években ártatlanul bebörtönöztek, de akit 1956 végül is Altschuler-
rel közös nevezőre hoz: mindketten a felkelők ellen fognak fegyvert a rend-
szer védelmében. A regény történetileg sem elég meggyőző és hiteles; az e-
semények vagy a különlegesség, az anekdota szintjén rekednek meg, vagy túl-
zottan is általánosságokban mozognak. A két mellékszereplő alakja pedig — 
majdan a Változások őreinek két főszereplője — olykor a képtelenségig hi-
teltelen; az általuk képviselt magatartásforma elvont, leegyszerűsített mo-
dell, amelynek lélektani valóra váltásával az író adós marad. 

A Malom a pokolban után egy évvel jelent meg Moldova talán legkétesebb 
vállalkozása, a Magányos pavilon folytatása: Az elbocsátott légió. Maga a 
téma: hogyan élnek, mit csinálnak az elbocsátott ávósok, azok, akik élet-
halál uraiból egyik napról a másikra közemberekké váltak. A válasz talányos: 
nem tudjuk, a szolidaritás valóban szervezkedéssé fajult-e, vagy csak annak 
minősült. S e talanyosság abból fakad, hogy az író nemcsak ebben a bűnügyi 
regényekre emlékeztető történetben fejezi ki a választ, hanem — akarva-a-
karatlan — elérzékenyülő stílusában is. Míg hőseinek nosztalgiája érthető 
és magyarázható — az íróé már kevésbé. A főhős belső világa, cselekedetei-
nek rugója itt is ismeretlen. Felvetődik a kérdés: miért olyan magányos a 
regény jelen idejében az az ember, aki megszenvedte a személyi kultusz éve-
it, és mégis igyekezett, személyes sérelmein túllátva, megkeresni a moráli-
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san megalapozott elvhűség útját? Indoklás nincs a regényben — az író egy-
szerűen a "magányos hős" sémáját kényszerítette rá Schmidt Flóriánra is. 

Látszólag új csapásra tért az író a Negyven prédikátor című regényben, 
amely 1973-ban látott napvilágot. Azonban, ha jobban megnézzük, Moldova itt 
is hű maradt önmagához; a történést ugyan a történelmi környezetbe helyez-
te, de ugyanazokra a kérdésekre kereste a választ, mint előző írásaiban. 
"Helytállás és szolgálat: ezek a regényben megtestesülő morális alapfogal-
mak" — írta kritikájában Alexa Károly. Kocsi Csergő Bálint, s a vele együtt 
kitartó, eszméiket a szenvedések ellenére is hűségesen megtartó rab prédi-
kátorok története tehát történelmi példázat is: a hűség és az állhatatlan-
ság, a kitartás és a megalkuvás magatartásformáit vonultatva fel egy törté-
nelmileg hiteles szituációban. "Azt a hármas választást szeretném megírni, 
amit a törvényszéken elébük raktak, úgy érzem, benne van évszázadok magyar 
értelmiségének sorsa" — írta Moldova a Negyven prédikátorban megtestesült 
írói szándékról. A három lehetőség: a száműzetés, a teljes elhallgatás, 
vagyis a protestáns eszmék terjesztésének megszüntetése, valamint a katoli-
kus hitre való áttérés. A távoli történelem, s a hősök általánosított jel-
lemvonásai teszik lehetővé, hogy ezek a magatartásformák példázatszerűen 
jelennek meg: az analógia különösen az ötvenes évekkel találó, de nem csak 
erre érvényes. 

A regény témaválasztása önmagában szerencsés. Itt ugyanis eleve adott a 
hős, illetve hősök cselekedeteinek motivációja: a hit, s nem érezzük szük-
ségét további érzelmi, vagy értelmi-logikai indítékok feltárásának. A hit 
ebben az esetben belső késztetés — s külső ok és cél egyszerre. A regény 
hitelesebb, egységesebb, következetesebb, mint Moldova jelenkorban játszódó 
regényei: Kocsi Csergő Bálint, a hős, időben eléggé távol van ahhoz, hogy 
ilyen monolitikus, egy-okú, egy-ügyű jellemként láttassa őt az író. S mivel 
az б naplóját olvassuk (melynek alapja Kocsi Csergő Bálint valódi, történe-
tileg hiteles naplója), az б látásmódját és nézőpontját kell elfogadnia az 
olvasónak. így a többi szereplő alakja sem kelt hiányérzetet, ami a lélek-
tani ábrázolás hitelét, a külső cselekvés és belső világ összehangoltságát 
illeti. A napló nyelve finoman archaizált; illúziót kelt, de nem akarja re-
konstruálni az eredeti nyelvállapotot, amely az élvezhetőség és az érthető-
ség rovására menne. 

A Negyven prédikátor után Moldova ismét visszatért a közelmúlt magyar 
történelméhez. 1975-ben jelent meg könyv alakban — a Kortársban való foly-
tatásos közlés után — a Szent Imre-induló című regény; majd folytatása, az 
Elhúzódó szüzesség. Hőse, Kőhidai Miklós gyerekként éli végig a budapesti 
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gettó szörnyűségeit; a háború után a Szent Imre gimnázium tanulója lesz. É-
rettségi után az Államigazgatási Főiskolára kényszeríti őt "jóakaratú" igaz-
gatója; tanulmányait kénytelen megszakítani, hogy családját anyagilag segít-
hesse, de közben behívják katonának. Egyetemi hallgatóként ismeri meg sze-
relmét, Margitot, aki néprajzzal foglalkozik. Szerelmük története az Elhú-
zódó szüzesség. Kőhidai Miklós, a főhős, mintha több Moldova-hősből lenne 
összegyúrva. Magányos hős б is — magánya, különállása zsidóságának követ-
kezménye, de szüntelenül törekszik a beilleszkedésre, magányának feloldásá-
ra. A küzdelem, a valamiért való harc motivációja azonban hiányzik alakjá-
ból. Kőhidai Miklóst mindig a körülmények sodorják, sokkal inkább foglya, 
mint alakítója a vele történő eseményeknek. 

A regény új mozzanata: a zsidó család kitűnően érzékeltetett atmoszfé-
rája; a gettó leírása, a jellegzetes zsidó figurák ábrázolása. Az alakok, 
elsősorban a főhős belső ábrázolásával ismét adós maradt az író; Miklós csa-
ládja: nagyapja, anyja és ügyeskedő mostohaapja még viszonylag árnyalt figu-
rák — az ötvenes évek típusfigurái azonban vázlatszerűek, odavetettek. A 
cselekménybonyolításban az író észrevehetően tartózkodik a szélsőséges, ro-
mantikus fordulatoktól. Az első rész feszültségét, izgalmasságát maga a tör-
ténelmi helyzet biztosítja, s a szituáció, amelybe a főhős keveredik: a get-
tóbeli zsidó gyerekek futárszolgálata, mely életveszélyes helyzetekbe sodor-
ja a főhőst. A második rész cselekményének alapfonala a szerelmi történet. 
Itt már erősebben érezhető a lélektani ábrázolás szinte teljes hiánya. Az 
író nem képes a hős belső folyamatait úgy felidézni, hogy az az olvasó szá-
mára élményszerű valóságként jelenjen meg; megelégszik azok puszta, szóbeli 
deklarálásával, amely megmarad a tényközlés szintjén. "Kőhidai úgy érezte, 
ez a beszélgetés is beletartozik az előző este elindult nagy változások so-
rába, mintha merev szembenállása a világgal egyre inkább feloldódna, és 
egyszerűbbé válna az élete." 

Végül is a hős sorsa megoldatlan, nyitott marad — talán újabb folyta-
tásra vár, akárcsak Flandera története, amelyet szintén nem tudott vagy nem 
akart befejezni az író. Ez a regénye is egyenetlen színvonalú: remek megfi-
gyelések, odavetettségükben is jól eltalált mellékalakok, egyes családok, 
közösségek atmoszférájának, hangulatának érzékletes bemutatása mellett sok 
a vázlatszerűség, a kidolgozatlanság a történetben és a figurákban. A kö-
vetkezetes végiggondoltság hiányára, a gondolati és művészi koncepció határo-
zatlanságára is visszavezethetőek ezek a fogyatékosságok: egy belső, egyen-
súlyteremtő igazság-élmény hiányzik az írásokból, amely koherens világképpé 
rendezné a regényvalóság elemeit. 
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A SZEREPLŐK KAPCSOLATAINAK ALAPSÉMÁI 

Moldova regényeiben egyes figurák, típusok többször is — sablonszerű-
én — megjelennek; s jellegzetes olykor a figurák kapcsolódása is. Ezek a 
jellemző szituációk már az első novelláskötetben is szerepet kaptak, s az 
író makacsul vissza-visszatért hozzájuk későbbi műveiben. A férfi—nő kap-
csolat legjellemzőbb alapsémája Moldovánál a szegény fiú—gazdag lány szin-
te népmesei jellegű kapcsolódása. Az idegen bajnoktól kezdve számtalan for-
mában jelenik meg az a kiindulóhelyzet, amely a szegény sorsú, társadalmi-
lag mélyebben elhelyezkedő fiú és a "jó családból való", társadalmilag ma-
gasabban álló lány kapcsolatára épül. Az idegen bajnokban a jóléthez szo-
kott, kényelemben és bőségben felnőtt lány hagyja el otthonát, hogy megosz-
sza a nyomorúságot Ljubomirral, a társadalmon kívül lézengő írójelölttel. 
Hasonló a helyzet a Malom a pokolban Flanderája és Altschuler Nagyezsda kö-
zött; a lány azonban itt a felemelkedés eszköze is. Származásbeli különbség 
van az Elhúzódó szüzesség szerelmespárjának tagjai között is; a lány anyagi 
fölénye azonban itt eltűnik; a fölény csak a viselkedési, szokás- és kultu-
rális szférákban érezhető. 

A másik meghatározó kapcsolat Moldovánál: az apa—leány kapcsolat. (Ér-
dekes, hogy az anya figurája sokkal kisebb jelentőségű.) A társadalmilag 
jól szituált lány mögött ott áll az apa, aki mindkét idézett esetben jelen-
tős hatalommal rendelkező személy: a Malom a pokolban bírója élet és halál 
ura a személyi kultusz éveiben. Az apát és leányát gyengéd szálak fűzik egy-
máshoz: Nagyezsda és apja kapcsolata már-már irracionális. A fiú, az udvarló 
külső betolakodóként jelenik meg ebben a kapcsolatban, s az apával való kap-
csolata igen rossz. 

Moldova főhősnőinek alapvető magatartásformája az önfeláldozás : a mol-
dovai hős eredendő és áttörhetetlen magányán azonban még ők sem segíthetnek. 
A női főszereplő mellett más, jellegzetes nőtípusok is megjelennek Moldova 
regényeiben és novelláiban. A Sötét angyal és a Malom a pokolban című regé-
nyekben egy érettebb, tapasztaltabb, eszes asszony vezeti be a szerelem 
titkaiba a főhőst. Flandera következő állomása az "egyszerű lány" (itt ka-
lauznő) — előképe már az Éjszakai villamos című novellában megtalálható. 
Ugyanebben az írásban tűnik fel a karrierista, szexuálisan is vonzó nő tí-
pusa, hogy a Malom a pokolban lapjain mint Flandera harmadik szerelme je-
lenjen meg. 
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SZATÍRÁK ÉS RIPORTOK 

Moldova munkásságának jelentős részét teszik ki — s az író népszerűsé-
géhez talán a legtöbbel járultak hozzá — a szatírák. Három szatíra-kötete 
példátlan sikert ért el a könyvpiacon; az átlagolvasó számára Moldova első-
sorban a szatíraírót, a viccek és a humor kiapadhatatlan forrását jelenti. 
A népszerűség — jogos. 

A kérdés — hogy vajon kétféle Moldova létezik-e — nem látszik indo-
koltnak: nincs semmiféle belső ellentmondás, Moldova — a komoly művek író-
ja, és Moldova, a szatírák írója között. Moldova szatíráinak gondolati, esz-
mei váza a "komoly" művek struktúráit mintázza. Műveinek gondolati szerke-
zete mindkét műfaj esetében ugyanazon tengely köré szerveződik. A magányos 
hős és a társadalom konfliktusa a szatírákban is megjelenik — ilyen példá-
ul Blaskó mérnök alakja a Gumikutyában. A társadalmi forradalom itt is mint 
alapvető erkölcsi vízválasztó jelenik meg: iskolapélda erre az Az elefánt, 
amely részt vett a háborúban. Ez az elefánt is Moldova magányos hőseinek 
sorába tartozik: forradalomhoz való hűsége anakronisztikussá válik, a hata-
lom félreállítja, megszabadul tőle, ám — s ez már szatírai fordulat — ami-
kor szükség lenne rá, már hiába kér segítséget az elpuhult, csak az élveze-
teknek élő elefánttól. 

Igazi szatíra-témát szolgáltatnak a hűség és állhatatosság ellenpéldái, 
teljesen negatív lenyomatai; így a mindenfajta rendszert kiszolgáló ember 
remek gúnyrajza, a Sztraznyicki, a magyar apa című írás. Kiábrándult, kese-
rű hangon szól Moldova a magyar társadalomról nem egy szatírájában — a leg-
messzebbre a Titkos záradék című hosszabb lélegzetű írásában megy. Itt vé-
gül is mindenki közös nevezőre kerül: a korrupt, begyepesedett, hatalmukat 
és jólétüket féltő káderek; az anarchista, semmiféle értéket nem tisztelő, 
minden és mindenki ellen lázadó ifjabb nemzedék; Roller István, a köpönyeg-
forgatás moldovai iskolapéldája és a csodálatos módon életre kelt náci ve-
zér. .. 

A legjobb hagyományokra támaszkodik a moldovai groteszk, melyekben egy-
egy abszurd alaphelyzetből fakad a sokkoló hatás. Olyan írói vízió jelenik 
meg ezekben, amelynek belterjes leírása közvetetten, de élesen világít meg 
egy-egy társadalmi fonákságot. E típus legjobb példája Az elátkozott hi-
vatal: az a néma egy perc örökké tart ebben a hivatalban — a félelem, a-
mely a személyi kultusz légkörére jellemző volt, abszurd méretekben jelenik 
meg. 
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Moldova egyik sikeres témája: a sport, a huszadik század egyik nagy mí-
tosza. Nem véletlen, hogy az író rátalált erre a témára; a személyes élet-
rajzi okokon túl, a sport a küzdés, az állhatatosság, a kitartás és a hűség 
egyfajta megjelenési formájává, metaforájává is vált az irodalomban. A 
sport-témájú írások hőse is gyakran magányosan küzd. Már Az idegen bajnok 
című kötetben is találhatunk sport-témájú írást, s a Gázlámpák alattban je-
lent meg Moldova egyik legjobb szatírája, A verhetetlen tizenegy. A korrup-
ciót, a közéleti romlottságot itt egy allegorikus jellegű történet érzékel-
teti: a magyar sportélet még az őserdő jámbor, eredendően becsületes majma-
it is képes megrontani. A futball még a sporton belül is kitüntetett szere-
pet kap — nemcsak Moldovánál, hanem a társadalomban is. Saját jelentésén 
és jelentőségén túlmutató, metaforaszerű jelenséggé az ötvenes évek magyar 
társadalmában vált — s azóta is nem egy művészi alkotásban a társadalom pa-
radigmatikus lenyomataként szerepel. A zöld-fehér menyasszony, a Lami, a 
halhatatlan balhátvéd a futball-mítoszon belül a Fradi-mítoszt helyezi a kö-
zéppontba; ehhez a csapathoz az idők folyamán sajátos jelentésrétegek ta-
padtak. 

Moldova szatíráinak magja mindig az ötlet — ám a kitűnő ötleteket az 
író nemegyszer túlhajtja, túlírja; fényük megkopik, humoruk fáradttá, eről-
tetetté válik. így történik ez például a rendkívül szellemes részleteket 
tartalmazó Lakinger Béla zsebcirkáló esetében is, vagy a már említett Tit-
kos záradékban. 

Végezetül ki kell térnünk — csupán utalásszerűén, a részletes elemzés 
igénye nélkül — Moldova munkásságának egy igen fontos területére: a riport, 
a szociográfia műfajára. Kétségtelen, hogy ebben a műfajban egyedülálló 
teljesítménnyel dicsekedhet — riportregényei szinte sohasem látott sikert 
értek el a legszélesebb'olvasóközönség körében (főképpen az 1975 óta írot-
tak: Akit a mozdony füstje megcsapott; A szent tehén). Moldova szociográfi-
áiban, riportjaiban legfőbb törekvése: a valóság minél hűbb, teljesebb, mi-
nél sokrétűbb és árnyaltabb megmutatása. Ez vezérelte korai riportjaiban 
éppúgy (Rongy és arany), mint a Tisztelet Komlónak és a sok vitát kiváltott 
Az Őrség panasza című — nagy igényű, egy várost, illetve egy egész tájegy-
séget feltérképező szociográfiák megírásakor. A valóságfeltárás, a dolgok 
és jelenségek összefüggéseinek, okainak és következményeinek pontos, követ-
kezetes és kendőzetlen megmutatásának moldovai szenvedélye a hetvenes évek-
től egybeesett a non-fiction világszerte hódító divatjával, s az olvasó va-
lóság- és igazság-éhségével, amelyet a napisajtó nem mindig volt képes meg-
felelően kielégíteni. A valóságközelség, a közvetlen élettények áttétel nél-
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küli felmutatása itt a legteljesebb módon érvényesülhet: az író elmeséli az 
olvasónak, hogy mit hallott, látott, tapasztalt — egy adott szakterületen 
vagy földrajzi egységben. A riport, a szociográfia, mely Moldovánál sajáto-
san ötvöződik, hiszen nagyigényű szociográfiáit is riportokból építi fel, 
nem csorbította az író alkotói szuverenitását, mely itt bontakozott ki a 
legteljesebb mértékben. Valóságos, élő hőseiből Moldova-hősöket farag; s 
éles szemmel veszi észre mindig a különöset, az érdekeset, a szélsőségeset 
— a regényszerűt. 

Az író életműve továbbra is épül, gyarapszik — s még meglepetéseket is 
hozhat az olvasóknak és kritikusoknak egyaránt; a mérleget megvonni korai 
volna és fölösleges. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a legmaradandób-
bat a "szociografikus riportregény" műfajában alkotta; ezek a munkái bizo-
nyára értékes forrásként szolgálnak majd a távoli jövő kutatóinak is, akik 
a hetvenes—nyolcvanas évek magyar társadalmára lesznek kíváncsiak... 
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MŰHELY 

B A J O M I L Á Z Á R E N D R E 

A PATAFIZIKUS FAUSTROLL DOKTOR TETTEI ÉS NÉZETEI 

"Faustrollban minden benne 
vanT" 

(Boris Vian) 

Nem szeretem az apodiktikus kijelentéseket, sem a superlativust. Adód-
hatnak azonban esetek, amikor nem kerülhetjük el őket. Például, ha azt mon-
dom: "a Faustroll a világirodalom egyik legkülönösebb könyve" — ezt válla-
lom... sőt talán még az "egyik" nélkül is. Annak ellenére, hogy az Übü ki-
rály a tévének hála, immár milliókat gyönyörködtet, illetve undorít, s noha 
az ubuesque ("übüszerű") kifejezés világszerte használatos, sokkal többen 
ismerik a bűzös bendőjű, tökfejű, kegyetlen torzalakot, mint a szerzőt. Míg 
a dadaisták és a szürrealisták csak főleg ezt a szembetűnő — mit tűnő! — 
köpő — Übü-Gargantuát, Übü-Falstaffot vették észre és kultiválták, az azó-
ta eltelt sok évtized alatt lassan, mint egy titokzatos víz alatti jéghegy, 
előbukkant a "tehetséges, érdekes ember" (Rippl-Rónai dixit) sok-sok aláme-
rült alkotása (bár M. Arrivé, a kitűnő nyelvész és "jarrylógus", jogosan 
írhatta a Pléiade-kiadás bevezetőjében: kevés példa van arra a szakadékra, 
mely a szinte legendás Jarry név és az író alig ismert munkássága közt tá-
tong), s elsősorban az a Faustroll, amely tulajdonképpen a főműve, egész 
munkásságának a veleje, s azt is hozzátehetjük, hogy ha mindkét fő teremt-
ménye egyszersmind önnön hasonmása, a tudathasadásos lángész két "félesze", 
Übü a Hyde és Faustroll a Doktor Jekyll. Alighanem azért alakult így a hely-
zet, mert akik játszva befogadták Übü apót, Jarrynak e kamaszkori szülemé-
nyét, ezt a cudar és örök suttyót, megrettentek a többi mű hermetikus ne-
hézségeitől, elkábultak az antik, keleti, okkult vagy címertani szavakkal 
játszó tudálékosságtól, visszariadtak az al- és felhangok látszólagos disz-
harmóniájától, a mellékzöngék és kitérők, a szimbólumok és allegóriák, a 
célzások és a régi francia kifejezések buján burjánzó szövevényétől. 

Mindeme művek közül éppen a Faustroll a legnehezebb olvasmány. Az volt 
a maga korában, vagyis a múlt század utolsó éveiben is, legalábbis a be nem 
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avatottaknak, mert ugyan ki érthette volna meg a sok-sok célzást azokra a 
frissen megjelent művekre, szerzőkre, illetve ezeknek csupán egy verssorára 
vagy az írásaikban előforduló valamely átköltött, eltorzított mozzanatra 
tett, olykor ígyírtoktiszerűen komikus utalásokat? Ez a magyarázata annak 
is, hogy életében főművének csak töredékei jelentek meg a folyóiratokban, s 
az első teljes (ámbár textológiailag korántsem tökéletes) kiadásra halála 
után négy évvel került sor (1911). A második, sok sajtóhibával terhes kia-
dás 1920-ban, téves (!) címmel (Le Docteur Faustroll) jelent meg. A harma-
dikhoz Soupault írt előszót, s Picasso rajzolta meg a szerző arcképét (1923) 
Egy újabb emberöltő után, az első (valójában nem igazán "összes") Összes 
műveiben adták ki újra (1948), majd 1955-ben ismét megjelentette ugyanaz a 
kiadó, melynél először látott napvilágot (Fasquelle). Aztán jött a megdi-
csőülés: bekerült a szentek szentjébe, vagyis a legrangosabb francia klasz-
szikus sorozatba (Pléiade, 1972). Ezt 1979-ben újabb kiadás követte, ezút-
tal az író Le Surmale ("Szuperhím") című regényének társaságában. Ezután 
jelent meg 1980-ban a Gallimard Poésie című zsebkönyv-sorozatában, Az 
abszolút szerelem című kisregényével együtt, Noël Arnaud, az egyik leg-
tudósabb Jarry-kutató előszavával és jegyzeteivel. Legújabban egy folyói-
ratban adták ki teljes terjedelmében, rengeteg illusztrált kommentárral, 
éspedig természetesen annak a Patafizikus Kollégiumnak a lapjában, amely 
testületet maga Faustroll alapított — legalábbis a valóságos alapítók já-
tékos elképzelése szerint — vagyis az Organographies du Cymbalum pataphysi-
cum 15/16 (1982), illetve 15/16b számában (1984). Néhány merész idegen meg-
kísérelte a szinte lehetetlent: ennek köszönhető, hogy van német és angol 
fordítása is."'" Magyarul csak a 34. fejezet néhány prózaverstöredéke jelent 
meg, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly és Kemény Katalin kisebb félreérté-

2 
sektől nem mentes fordításában. Hazánkban az első rövid ismertetést e so-
rok írója szőtte bele Minden titkok Jarryja című "pamflet-tanulmányába" 
(Juhász Ferenc adta ezt az alcímet az Új írás 1976/7. számában közölt esz-
szének). 

The Selected Works of Alfred-Jarry, London Methuen, N. Y., Grove Press. 
Németül: Gerhardt Verlag, Berlin, 1968; Klaus Völker előszavával és jegyze-
teivel. о Kemény Katalin fordítása az Index folyóiratban jelent meg (1947), a 
Weöresé A lélek idézése (1958) kötetben található, Tamkóé pedig A hegedű 
vőlegénye c. válogatásban (1-971). 
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Hogyan ágyazódik be a mû Jarry életébe és munkásságába? Miután huszon-

három éves korában bemutatják (pusztán két előadás erejéig...) az Übü ki-
rályt, a szerző ugyan botrányhős lesz, de siralmas anyagi helyzete nem vál-
tozik. Pedig már húsz éves korában megjelent az első verse a tekintélyes 
L'Écho de Paris című napilapban és a következő évtől kezdve egyre többet 
publikál a kor vezető folyóirataiban, elsősorban a szimbolista Mercure de 
France hasábjain, sőt maga is indít egy revue-t, méghozzá a Lautréamont-t 
fölfedező, újító kedvű, roppant befolyású Rémy de Gourmont társaságában (a-
kinek a műveiből Ady buzgón mazsolázott). S noha a kor sok kiválóságához 
fűzi immár fiúi, vagy jópajtási viszony (Mallarmé, Apollinaire, Lugné-Poë, 
Gauguin, a vámos Rousseau és mások), kénytelen elhagyni Boulevard Saint-
Germain-i lakását és visszaköltözik a Boulevard de Port-Royalon levő odújá-
ba. Ám innen is kiteszik a szűrét, mert nem fizeti a lakbért és a vámos 
Rousseau-nál (akit б fedezett föl!) kap ideiglenes szállást. (Ez a kilakol-
tatás lesz a Faustroll indító motívuma.) 1887-ben — a mű első vázlatai ke-
letkezésének az évében — március 2-án zajlik le az a viharos irodalmi est-
ebéd, amelyet majd Gide is megörökít A pénzhamisítókban, s amelynek során 
Jarry megver egy ifjú belga írót, azt a Christian Becket, akit Ady 1906-ban 
"különös, érdekes, csavargó életű, nagy szomjú, kósza lelkű ifjú"-nak nevez 
és akit Jarry örökké gúnyolni-üldözni fog (6 lesz a Faustroll hajósinasa). 

1898-ban egy kis montmartre-i színház bemutatja az Übü bábváltozatát, б 
pedig pártfogóival Corbeil-ben a Szajna-parton kibérel egy kis nyári lakot, 
amely a falanszterévé válik. Itt írja meg a Faustroll java részét és ekkor 
— májusban — jelennek meg az első részletek a Mercura-ben. 

A mű teljes címe: Gestes st opinions du docteur FauStroll, pataphysi-
cien ("A patafizikus F. Doktor tettei és nézetei"), műfaji meghatározása: 
roman, néo-scientifique, vagyis "új-tudományos regény". A cím megfogalmazása 
talán a Kazinczy frekventálta Sterne híres munkájára (is) utal — Tristram 
Shandy úr élete és gondolatai — (de az eredetiben az opinion szerepel!). A 
főhőst részben Goethétől kölcsönözte, de a mű nem a Faust paródiája, hanem 
inkább egy Goethe-paródia paródiája: Rodolphe Töpffer, a genfi festő és író 
Doktor Festus utazásai és kalandjai című, 1840-es könyvét idézi, Faustroll 
azonban nem kel igazi útra, mint Festus. A név második alkotó elemét a szer-
ző Ibsentől kölcsönözte, hiszen a Peer Gyntöt éppen az Übü király előtt mu-
tatta be Lugné-Poe a párizsi Oeuvre Színházban, sőt maga Jarry volt az e-
gyik "troll". A németül is jól értő szerző azt is tudta, hogy Faust = "ököl 
és troli az "eltakarodni" szó töve; s valóban, Faustrollt erőszakkal Ckila-
koltatással) kényszerítik utazásra. Olyan útra, mely a világirodalom ősi 
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navigációs motívumát követi (Homérosz, Rabelais, Swift, Voltaire és mások 
nyomdokain), természetesen azzal a minden elődjétől lényegesen különböző 
mozzanattal, hogy ez esetben szárazföldi hajókázásról van szó, s ezen a kép-
zeletbeli földön belül a "szigetek" inkább tavak. 

Maga a cselekmény (már amennyiben ilyesmiről beszélhetünk, hisz álre-
gényről van szó...) egyszerű: 1898-ban kilakoltatják a doktort, mert nem 
fizette a lakbért, ingóságait (könyveit) lefoglalja a végrehajtó, aki a tör-
vény értelmében ezt nem teheti meg az ágyával. Ám az a tizenkét méter hosz-
szú alkalmatosság, amelyet fekhelynek vél, valójában bárka, melyen aztán 
Faustroll, a végrehajtó (aki narrátorrá válik) meg a hajósinas társaságában 
útra kel a harmadik dimenzió felé, egyelőre azonban csak két dimenzióban, a 
lefoglalt könyvek lapjai közt közlekedik. A mű nyolc könyvből, illetve negy-
venegy fejezetből áll, de alig három ív (némely fejezet mindössze fél ol-
dal). Az első hét könyv a doktor életéről, az eseményekről, a viselkedésé-
ről és a nézeteiről szól, két útitársának a történetével együtt, egészen 
mindhármuk haláláig, amely után következik az utolsó, a nyolcadik könyv, az 
Éthernité, vagyis az "Örökkévalóság" című rész (de a szerző a szót úgy ír-
ja, hogy a t után betoldott h-nak hála benne van a világot betöltő finom a-
nyag meg a költői kábulatot hozó éter is...), amely a doktor életen és ha-
lálon túli szövegeit közli. 

Az I. könyv címe: Procédure, vagyis "Eljárás", s az I. fejezet, amely-
nek címe "Fizetési meghagyás a 819. törvénycikkely értelmében", 1898. feb-
ruár 8-án, avítt jogi nyelvezeten fogalmazott, tekervényesen embertelen 
szöveg, amely Panmuphle ("Pánpimas") végrehajtó kiszállását, foglalását és 
fizetési felszólítását tartalmazza. Jarry azonban nem lenne Лаггу, ha a 
színtelen-szagtalan hivatali nyelvet nem dobná föl tömény fűszerszámokkal, 
így például a doktor a Richer utca 100. szám alatt lakik (a mai Folies Ber-
gère környékén), s ezzel az utcanévvel az akkoriban jól ismert Richer szip-

pantó vállalatra, a házszámmal pedig arra a helyre utal, amelyet nálunk még 

a közelmúltban is 00-val jelöltek. S az is szkatológikus utalást tartalmaz, 

hogy a meghagyásban szó esik a kerületi elöljáróságról is, de ez a kerület 

nem sorszámot visel, hanem azzal a Q betűvel van megjelölve, melyet a fran-
cia cul ("kü")-nek ejt ("segg"). Az eljárás egyébként a háziúr kérésére in-
dul, aki nem más, mint Jacques Bonhomme, az egyszeri francia paraszt. Akko-
rára azonban már "rossz ember", polgár és tőkés lett, aki lakójától irtóza-
tos összeget, 372 000 frankot és 27 centime-ot követel a harminchárom hóna-
pos lakbérhátralék fejében, vagyis napi bérre átszámítva körülbelül 500 fo-
rintot. A II. fejezet hősünket mutatja be, "Doktor Faustroll magatartása és 
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viselkedése" címmel, roppant aprólékosan, veretesen és mívesen. Megtudjuk, 
hogy Cserkeszországban született (a kor keletieskedő divatjának megfelelő-
en, amely divatnak Jarry is szívesen hódolt), éspedig hatvanhárom évesen, 
amely kort élete végéig meg is őrzi (a legenda szerint ez a mesés kortalan-
ság jellemzi a fehérszakállas kínai Lao-ce gondolkodót, a bibliai Melkide-
zeket és a Boldogok szigetének lakóit Lukianosznál). A bőre aranysárga, baj-
sza tengerzöld, a haja pedig szálanként változó: fele szőke, fele fekete. A 
szeme tintatartó, melyben aranyos ondószálak úszkálnak, akár a danczkai pá-
linkában. "Az illetlenségig férfi volt" állítja a szöveg, közérthető cél-
zással a tetőtől talpig fekete szőrzettel borított hímre, kinek imígyen va-
ló szatírsága hangsúlyossá válik. (Jarry büszke volt rá, hogy б is kicsi, 
mint a bors, de erős...) Naponta lezuhanyozott, de nem vízzel, hanem olyan 
robogó vonatot ábrázoló tapétával, amelyet Maurice Denis, a Nabis csoport 
alapító tagja festett ("Gondolkodó fej, éles tekintet és jóság: ennyi min-
denféle jót hordoz puha teste kívül és belül" — írta Denis-ről Rippl-Ró-
nai3). Inge nem textilanyagból volt szőve, hanem abból a kvarcvászonból, a-
melyet az angol Boys fizikus talált föl. Jobb mutatóujján drágakövek sor-
jáztak, s e smaragd- és topázgyűrűket az ujjperec csücsökcsontjába erősí-
tett molibdén rögzítőcsap tartotta. Nyakravaló gyanánt az általa alapított 

4 

Grande Gidoullle rend nagy szalagját viselte, melynek segítségével bitóra 
függesztette, majd kisvártatva leakasztotta magát és feltette trópusi si-
sakját. A III. fejezet annak a bírósági értesítésnek a szövege, mely a két 
nap múlva foganatosított foglalás jegyzőkönyve. A IV. fejezet sorolja föl 
aztán a lefoglalt tárgyakat, vagyis a 27 könyvet, amelyeket a szerző a liv-
res pairs kifejezéssel jelöl. 

Az exegéták sokat magyarázták: mit jelent ez a pair szó? És miért éppen 
huszonhétről van szó? Mennyiben egyenlők vagy hasonlók ezek a roppant kü-

3Rippl-Rónai József: Emlékezései, a Nyugat kiadása, 1911. 112. o. 
4 A gidouille, ez a zaftos hangzású szó, melyet Jarry Rabelais-n keresz-

tül egy hasonló zengésű régi szóból fabrikált, "pohos has"-at, "bendő"-t, 
"potroh"-ot jelent, illetve az Übü hasán is látható csiga alakú tekervényt 
(erről a spirálról rengeteg patafizikus írás szól!). A gidouille később az 
1948-ban alakult Patafizikus Kollégiumnak ("transcendens satrapái", vaqyis 
vezetői közt van Ionesco, Queneau, Prévert, Max Ernst, René Clair, Marcel 
Duchamp, Vian stb.) a jelvénye lett. A testület folyóiratot, ritka könyve-
ket, dokumentumokat ad ki, sok filológiai tanulmányt közöl Jarryról, előde-
iről, tanítványairól és a műveikben fellelhető motívumok minden vonatkozá-
sáról. A Kollégiumnak fiókintézetei vannak Milánóban, Lodonban, Buenos Ai-
resben és másutt. Akadnak tagjai egyéb országokban is (pl. Magyarország 
Ubudapest nevű fővárosában: André Lazar). 
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lönböző jellegű és értékű művek, amelyek közt a világirodalom legnagyobb 
alkotásai mellett mára már elfeledett, de annak idején is vitatott szintű 
könyvek is szerepelnek? A mennyiségi kérdésre könnyű a válasz: huszonhét, 
vagyis ugyanannyi, mint az Új Szövetség kánoni könyveinek a száma. Az egyes 
fejezeteket a szerző szintén huszonhét személynek ajánlotta, de e dedikáci-
ókat nem mindig ugyanazoknak címezte, mint akiknek a könyvei bekerültek e 
"mintaművek" közé, melyeket ábécé sorrendben sorol föl (ha olykor el is vé-
ti), mindig a szerzők neve szerint, kivéve néhány örökbecsű remeket, amely-
nek csak a címét tünteti föl (például Lukács evangéliuma és az Odüsszeia). 
a könyvekhez járul még három metszet, illetve festmény is. 

Miután az V. fejezetben, amely ismét hivatalos akta (június 4-én kelt 
végrehajtási végzés), amelyet azonban Panmuphle már azután tölt ki, hogy 
Faustroll leitatta és amelyben felhatalmazást kér a bíróságtól, hogy a to-
vábbiakat ne okmánybélyeges, hanem sima papírra kelljen írnia, avégből, hogy 
a doktornál talált "különböző csodálatos dolgok" a Törvény és az Igazság-
szolgáltatás rendelkezésére álljanak. így lesz a pimasz végrehajtóból a na-
vigáció nyájas narrátora. A hajót az V. fejezet írja le, az immár megszo-
kott pontossággal. E fejezetet Ch. V. Boys angol tudósnak, a hajszálcsöves-
ség kiváló kutatójának ajánlotta az egyetemes érdeklődésű, a legújabb tudo-
mányos felfedezéseket buzgón tanulmányozó Jarry. A csodálatos hajót Faust-
roll mutatja be az ámuló végrehajtónak, aki mint említettük, ágynak nézte a 
parafinolajba mártott, körülbelül 15 400 000 lyukkal ellátott, szita-fenekű 
csónakot, amely úgy lebeg a vízen, mint a háton úszó vízipoloska. Ismerte-
tésébe belekeveri a vízen száraz lábbal járó Krisztust és a kővályúban köz-
lekedő szenteket, majd hozzáteszi: annál is inkább meg van győződve vállal-
kozása sikeréről, mert nem a vízen fognak hajózni, hanem a szárazföldön. 
Aztán kijelenti, hogy még elmegy a harmadik utasért, addig azonban б lefog-
lalhatja a huszonnyolcadik könyvet, amely még csak kézirat, s nem más, mint 
maga ez a szöveg, vagyis az effajta kettősséget (a csónakban ott van az a 
könyv, amely az egész históriát elbeszéli) nem Queneau eszelte ki a Le Chi-
endent ("A bökkenő") című regényében vagy a Le Vol d'Icare-ban ("Ikárosz 
repül", Európa, 1984; Bognár R. ford.), amelyekben a szerző szintén szól 
arról a regényről, amelyet éppen ír, vagyis ambivalens viszony alakul ki a 
fikció és a valóság közt. A VII. fejezet folytatja a IV.-ben említett köny-
vek ismertetését. Az előbbi éppen csak fölsorolta őket, most Faustroll egy-
két motívum idézésével megindokolja, miért ilyen keveset választott (Du pe-
tit nombre des élus a fejezet címe), hogy így emelje őket a síkból a 3. di-
menzióba, a Riemann-féle, nem euklidészi geometria sok-levelű terébe. 
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Nos, lássuk végre, kik is ezek a kiválasztottak és mi indokolja megdi-
csőülésüket. 

1. Baudelaire fordításában Poe Csönd című novellája az Újabb rejtelmes 
történetek című gyűjteményből, amelyet a francia költő 1857-ben, negyed év-
vel A romlás virágai előtt publikált. (Érdekes, hogy az első mû а В betűnek 
hála került ilyen előkelő helyre, tehát Jarry többre becsülte a műfordítást, 
mint magát a művet...) Megjegyzi, hogy gondosan visszafordította Baudelaire 
szövegét... görögre. Persze, az amerikai költő nem görögül írta a rövid 
történetet, de a mottóját Alkman görög költőtől vette, s abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, hogy e két sort Radnóti fordításában idézhetem: 

Alszanak a hegyek ormai és a völgyek, 
szikla-csúcsok, barlangmélyek. 

2. Cyrano de Bergerac-tól, akit Jarry a "tudományos regényírók" közé 
sorol és akiről éppen akkor írt darabot Rostand, az Histoire Comique des 
États et des Empires du Soleil és az Histoire des Oiseaux című kötetre esik 
a választása, nem egészen pontos indoklással (Jarry olykor föltehetően csak 
emlékezetből idéz), amely a Napon élő és fákká változó fülemülékre vonatko-
zik. 

3. Lukács evangéliumát (görögül), amely talán mint Biblia kerül a har-
madik helyre, a IV. fejezet 5—8. verséért választja, ahol az Ördög (a "rá-
galmazó" — mondja Jarry a diabolosz eredeti értelmére célozva) megkísérti 
Krisztust, miután felvitte egy hegyre, s felajánlja neki "a föld minden or-
szágait"; erre feleli neki Jézus: "Távozz tőlem, sátán!". 

4. Léon Bloy: A hálátlan koldus című, 1897-es, tehát frissen megjelent 
naplójából azt a passzust idézi, ahol a szentségtörő és bőszen vagdalózó 
anarchista-katolikus pamfletíró lángoló prózaversben ostoroz egy "disznó 
szűz"-et. 

5. Coleridge: The Rime of the ancient Mariner. A nálunk is jól ismert 
"Rege a vén tengerészről" című, a költő szárnyaló lángleikét teljes pompá-
jában tükröző, sokszólamú, kísérteties, pokoli susogású, tűz-lián szeráfva-
rázsé, Doré sejtelmesen sötét képeivel illusztrált (ezek az 1957-es magyar 
kiadásban is láthatók), az albatrosz-gyilkos matróz bűnhődéséről szóló köl-
teményt Jarry is lefordította, A. Barbier után. A magyarul Radó Antal, il-
letve Szabó Lőrinc átköltésében ismert híres (még film is készült belőle 
Amerikában!) művet két passzusért választotta; éspedig az I. Rész két utol-
só soráért: "Nyilammal én / lelőttem a szent madarat" és a III. Rész e so-
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ráért: "a Váz-hajó tovaszállt, vadul...". Megjegyzendő, hogy a franciában a 
szöveg morbidabb, mert ott vaisseau-squelette ("csontváz-hajó") kifejezés 
szerepel. 

6. Georges Darientől, a nálunk ismeretlen anarchista szerzőtől A tolvaj 
című merészen lázító regényre esik a választása a benne előforduló gyémánt-
fejes fúrógépek miatt, amelyek sok embert is megöltek, amikor a Szent Gott-
hárd alagutat vájták velük (ezek a perforatrice-ok azonban a burzsujokat 
tönkretevő kurtizánokat is jelképezik à la Raymond Roussel...9). 

7. Desbordes-Valmore, a hajdan Hugo, Vigny, Lamartine és Baudelaire ál-
tal is becsült költőnő Serment des petits Polonais című, Pósa Lajos-szintű 
versikéjével szerepel (a kötetet talán jutalomkönyvként kapta a gyermek 
Jarry), s részben lengyel vonatkozása miatt kedvelte a költeményt, hiszen 
idült "polonizmusban" szenvedett. A versike négy honszerető lengyel gyerek-
ről szól, akik ötvenhárom fa kérgére vésnek egy-egy betűt abból a sorból, 
amely magyarul csak ötvenegy betű: "A lengyel gyermekek szabadságára!; a-
tyáik felszabadítására!". A számmániában is szenvedő Jarrynak talán tet-
szett, hogy a derék Marceline (akinek Hippolyte nevű fia Újfalvy Károllyal 
együtt fordította Petőfit) szabadságszerető jelszavát a gyerekek ilyen kü-
lönös módon vésték föl... 

8. Max Elskamp belga költő, barátja és csodálója, aki maga illusztrálta 
és nyomta egyszerre naiv és míves verseit, egy metaforájának köszönheti, 
hogy bekerült a bárkába: a lázas beteg lepedőjén futkározó kezet nyúlhoz 
hasonlítja, akár maga Jarry tette Les Minutes de sable mémorial című vers-
kötetének némely darabjában, vagyis önnön tükörképét szereti a másikban. 

9. A sápadt Florian, a dragonyos kapitányból lett meseköltő, egy bájos 
kis komédiájának köszönheti bekerülését: La Comédie des deux billets a címe, 
s a kérdéses két billet (az egyik szerelmes levél, a másik sorsjátékjegy) 
körül forog a nálunk hajdan Fazekas Sámuel által is átültetett szerző vidá-
man együgyű története. Ez is alighanem iskolai élmény lecsapódása. 

10. Most megint a fordító nevének kezdőbetűje (G) indokolja, hogy itt 
említi az Ezeregyéjszakát, mert Jarry még a Galland-féle, első európai for-
dításban olvasta a hivatkozott részt (a 62. éjszakát), nem pedig a későbbi, 
sokat emlegetett Mardrus-félében. A passzus, amely megragadta a figyelmét, 
a repülő lovon ülő királyfiról szól, akinek a jobb szemét kiszúrja a ló 
farka 

9Raymond Rousselről, műveiről és fantasztikus gépezeteiről szól e sorok 
írójának tanulmánya: "A lángész tökéletes szobra"; Nagyvilág, 1984. március. 
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11. Grabbe: Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Jarry, aki 
szerette a német drámát, ismerte Hauptmann és Grillparzer darabjait, néme-
tül adja meg a három felvonásos "lustspiel" címét, hiszen ő fordította 
franciára a máig is csak kéziratos szöveget (de azért előadták és a Revue 
Blanche című folyóiratban részletek is megjelentek belőle). Jarry szerint 
Christian Dietrich Grabbe (1801—1836), az ifjan elhunyt drámaíró "a legna-
gyobb német költő volt, amint mondják — mégpedig az 1876-os híres Vapereau-
világirodalmi lexikon 'mondja' — Schiller óta", s valószínű, hogy Jarryt 
nemcsak műveivel, hanem botrányaival és zabolátlanságával is lenyűgözte. 
Történelmi darabokat is szerzett (Hannibálról, Napóleonról, Barbarossáról 
stb.), s van neki is egy Faustja (Faust und Don Juan, 1829). Jarry rövid, 
mitológiai címet adott a vígjátéknak: Les Silènes ("A szilénoszok"). Azt az 
epizódot választotta, melyben az őrgróf az Ördöggel kötött paktumból kifo-
lyólag meg akar ölni tizenhárom szabósegédet. (Jarry, az igényes műfordító, 
megkísérelte lefordítani a beszélő neveket is: például von Haldungen = De 
Saint-Maintien.) A komédia egyébként nagyon modern és groteszk hangvételű, 
szinte Übü-szerűen indul: a falusi tanító egy flaska mellett ül és sűrűn i-
szogat, majd így szól: "Utile cum dulci, Schnaps mit Zucker! Es wird heute 
ein sauer Tag — ich muss den Bauerjugend die erste Declination beibringen! 
Das kommt mir vor, als wenn ein Rabe ein rein Hemd anziehen wollte!"6 És 
még amolyan queneau-i kettősség is van a darabban, mert az egyik szereplője 
maga a szerző 

12. Gustave Kahntól, a szabadvers egyik korai bajnokától, a szimboliz-
mus "impresszáriójától", aki a kor majdnem minden folyóiratába írt, s egy 
Le Symboliste című lapot is szerkesztett, a Le Conte de l'or et du silence  
című elbeszélés egyik zengzetes metaforáját idézi, mely szerint "az égi 
drágakövek aranycsöngése", azaz egy fémedénybe hulló tizenkét aranypénz 
hullása csilingeli a delet. Jarry hálás volt az Ubüt méltató költőnek, aki 
be is fogadta a belgiumi Knocke-le-Zoute fürdőhelyen levő nyaralójába. 

13. Lautréamont: Maldoror énekei. Az idézett hely az egyik legtöbbet 
emlegetett hasonlat, amely az V. Énekben, a szépség meghatározásai közt a 
legesleghíresebb mondat ("Szép, mint az esernyő és a varrógép véletlen ta-
lálkozása a boncasztalon") mellett olvasható: "A szkarabeusz, mely szép 
volt, akár az alkoholista remegő keze, eltűnt a látóhatáron" (2. versszak, 
Bognár R. ford.). Jarry egyike volt ama ritka századvégi íróknak, akik — 

^Leipzig. Philipp Reclam jun, kiadás, é. n. 5. o. 
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jóval a szürrealisták előtt — ismerték és csodálták Isidore Ducasse-t, aki 
Ady szerint "körülbelül a világ legkülönösebb verseit írta", és többször 
hivatkozott rá egyéb műveiben is. 

14. Maeterlinck: Aglavaine et Sélysette. Jarry előbb a híres Pelléas et 
Mélisande című költeményt válaszotta, majd ennél a sokkal kevésbé ismert 
műnél marad, amely 1896-ban jelent meg a Mercure-ben. (Rippl-Rónai írja Em-
lékezéseiben: "Egyszer én is mázoltam a színpadra lefektetett vászonra va-
lamelyik Maeterlinck-darabhoz egy nagy virágos falat." (Itt jegyzem meg, 
hogy a VII. fejezetben szereplő művek fölsorolása elég sokszor változott, a 
két kézirat között: az első, az ún. Lormel-kézirat valószínűleg 1898 tava-
szán, a másik, az ún. Fasquelle-kézirat, amely jelenleg Tzara fiának a tu-
lajdona, s amelynek nyomán készült az első nyomtatott kiadás, 1899-ből va-
ló.) Viszont ami az indoklást illeti: az idézett hely mégis a híresebb mű-
ben található: "a fények, amelyeket az első vak nővér hallott"; ez a sor 
Mélisande énekében (III. felvonás, 2. jelenet) hangzik föl. A belga-francia 
költő a posztumusz Faustroll megjelenésének évében kapta meg a Nobel-díjat. 
Amikor Faustroll "kitünteti", még csak két éve evez a párizsi vizeken, de 
már korábban barátságot kötött a vezető szimbolistákkal, kivált azután, 
hogy első drámáját (Princesse Maleine) Mirabeau azzal üdvözölte, hogy még 
Shakespeare-nél is különb! 

15. Mallarmé: Vers et Prose. Az idézet ("A szűz az eleven szépséges je-
len" — Weöres S. ford.) az egyik leghíresebb és legszebb szonettjének első 
sora, melyre a kommentároknak egész piramisa telepedett. Proust is említi 
ezt a gyönyörűen zengő, hattyú-motívumos kis szimfóniát, amelyben minden 
sor i hangra rímel, és amelyben a szimbolista költők vezére, a szóvarázs 
titánja, az alkotói remény és tehetetlenség közt vergődik, a "megvetés ri-
deg álmába jegesedve".2 

16. Mendès: Gog. A szédítően termékeny Catulle Mendès, Barbusse apósa 
— ha hihetünk a zseniális magyar pletykásnak — elcsábította a Jean de Néthy 

néven írogató Némethy Emmit, az előkelő osztrák hölgyet és hét gyereket 
8 x 

nemzett neki. Mendes, aki munkatársa volt a Jeune France című, Paul Demeny 
(Rimbaud magyar származású barátja) főszerkesztésében megjelenő folyóirat-
nak , mintegy kétszáz könyvet írt. Tőle ezt a minden hatásos tárcaregény-fű-

7 A narrátor írja Albertine-nak, hogy egy jachtra véseti Mallarmé e szo-
nettjének egyik versszakát. (M. Proust összes művei, Albertine disparue, 
NRF-kiadás, 1932, VI. k., 58. o.) 

8Justh, Naplója és levelei (1977), 246. o. 
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szerrel ízesített, biblikus című könyvet válaszotta Jarry a következő pasz-
szusért: "a zöld tenger felett fújó szél sójában elvegyült a gályarab ve-
rejtéke, aki százhúsz éves koráig evezett". Csupán az a bökkenő, hogy ez a 
töredék nem ebben a zolai erejű regényben szerepel... 

17. Az Odüsszeiából : "Péleusz feddhetetlen fiának vidám menetelése az 
aszphodélosz réten". Jarry sokszor idézte a XI. éneknek ezt a passzusát, a-
melyben Péleusz király fiáról van szó: "...lelke a gyorslábú Akhileusznak / 
aszphodélosz-réten nagyokat lépdelve továbbment, / örvendezve, amiért el-

9 
mondtam, hogy fia mily hős". Az Ének később megint említi a mezőt: "Majd 
meg az órjás Úriont láttam meg utána, / aszphodélosz-réten vadakat haj-
tott...". A legendás rétet Rabelais is említi a Gargantua XIII. fejezetének 
végén. Jarry élete vége felé sokszor célzott tréfásan erre az alvilágjáró 
Énekre (Neküia a címe, a görög neküsz = "holttest" szóból), mondván, hogy 
"mint Homérosz oly szép énekében, kis léptekkel én is elindulok az aszpho-
délosz-réten át". 

18. Péladan: Babylone. Ha valaki nem kerülhette el Jarry-Faustroll fi-
gyelmét, az a különcségben hozzá hasonló, pézsmával illatosított szakállú 
Joséphin Péladan, akit Pékár Gyula egy 1911-ben nagy vihart kavart dühödt 
nyílt levele a "legfőbb romlottság prófétájának" mondott és aki a sumér u-
ralkodók sarjának vallotta magát. Elvetve anyakönyvi keresztnevét, fölvette 
a Marduk előnevet, de általában csak szár-nak tituláltatta magát, mint Ba-
bilónia királyai. Mellesleg felújította a rózsakeresztes rendet és önmagát 
tette meg főmesternek. A bíborszínekben pompázó Babilon című tragédiáját 
1893-ban mutatták be a Marsmezőn, ahol a fővárosi főurak, főúrnők drágakö-
ves kacsói tapsolták meg a ninivei Szanherib által levert Marduk fenséges 
bukását. Az idézett vers Marduk monológjából való (II. felvonás, 3. jele-
net), amelyben a király a keresztény hitet készül felvenni és "pajzsát meg-
tölti őseinek, a szároknak a hamvaival". (E "hamvak" tortasütőben csillog-
tak a színen...) 

19. Rabqlais. Igen, így, egyetlen szó, egyetlen név fényeskedik a föl-
sorolás 19. helyén Faustroll Pantheonjában. A kiemelt hely a IV. könyv 19. 
fejezetéből való ("Miképpen viselkedének Panurge és János testvér a vihar-
ban"), annak is az utolsó mondata, vagyis János testvér szavai: "Minden ör-
dögök járják a csűrdöngölőt" (Sárközi Gy. ford.). A viharban táncoló ördö-
gök máskor is kísértették a Rabelais-ra esküvő szerzőt: bevette abba a Pan-

9 Devecseri Gábor fordítása. 
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tagruel című operettbe is, amelyet közösen szerzett kedvenc muzsikusával, 
Claude Terrasse-szal, az Übü király zeneköltőjével. A Gargantua és Panta-
gruel eseményeit, élceit, kiszólásait, ízes szavait és gunyoros csalafinta-
ságát egész működésének ideje alatt fölhasználta, le-, ki- és átszűrte, ez 
volt a Bibliája és a katekizmusa, a mindene, szinte betéve tudta az ötven-
íves remekművet. 

20. Jean de Chilra: L'Heure sexuelle. A férfinév a teltkarcsú, kikapós 
Rachilde asszonyt rejtette (valójában Marguerite Eymerynek hívták). Nálunk 
alig-alig ismerik Alfred Vallette-nek, a Mercure de France főszerkesztőjé-
nek asszonyát, pedig Hevesi András lefordította a Nőstényfarkasok lázadása 
című regényét... A századforduló és a századelő egyik legismertebb párizsi 
hölgye, félpornóregények ügyes szerzője, tehetséges és izmos ifjak (köztük 
Jarry, de б nőkkel csak szellemileg közösült...) fölkarolója volt. А VII. 
fejezetben csak ennyi áll: "De Rachilde, Cléopatre". Jarry sok kurtizánt, 
hetérát és félvilági hölgyet festett egyéb műveiben, itt, а VII. fejezetben 
csak egy nevet említ, éspedig a "nemi regény" Cléopatre nevű főhősét; ez a 
Kleopátra azonban nem demi-mondaine, hanem közönséges vérbajos kurva... 

21. Henri de Régnier: La Canne de jaspe. A szimbolizmus egyik vezéra-
lakjának ez a "Jáspis sétapálca" című kötete 1897-ben jelent meg. Az idé-
zett hely egy korábbi, de a kötetbe is fölvett kisregény (Monsieur d'Amer-
coeur) V. fejezetében fordul elő: "a szikes rét, amelyen a modern kentaur 
nagyot prüszkölt". Jarry különbejáratú házi mitológiájában csak úgy nyü-
zsögnek a kentaurok, szatírok és szirének. Kedvelte is őkelme a monoklis 
Régnier-t, a formai tökély megszállottját, aki egyike ama hat szerzőnek, a-
kiket egyszerre bevett a Pantheonjába és akiknek ugyanakkor külön szigetet 
szentelt. 

22. Rimbaud: Les Illuminations. Az idézett szép sort a "Könny" című 
költeményből ("Az égből szórt a szél a tócsákra jeget" — Kardos László 
ford.) hiába keressük a Színvázlatok-ciklusban, mert valójában a későbbi 
kiadások az "Utolsó versek" közé iktatták. E. Delahaye, a költő komája, meg 
is magyarázta: a téli szél a nádszálakra tapadt, megfagyott harmatot szórta 
vissza a földre. 

23. Schwöb: La Croisade des enfants. Marcel Schwobot Daudet Szomoryval 
társalogva, "legjobb barátai" közé sorolta. "A gyermekek kereszteshadjára-
ta" című novelláskötetében van az "A leprás elbeszélése" című írás, amely-
ből megint egy metaforát emel Pantheonjába Faustroll: a leprás fehér kezét 
"halpikkelyt pattogtató bestiához" hasonlítja. Schwöb tartotta irodalmi 
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keresztvíz alá az ifjú titánt a L'Écho de Paris hasábjain, és Jarry a Rabe-
lais-búvár Schwobnak ajánlotta az Übü királyt. 

24. Ubu Roi. Jarry szerényen csak a címet említi a IV. fejezet fölsoro-
lásában, akár az Odüsszeia vagy az Ezeregyéjszaka esetében. Akkor ez irtó-
zatos kevélységnek, tüntető kihívásnak rémlett, de az idők őt igazolták. Az 
indoklás pazar: "az első felvonás első szavának ötödik betűje miatt", vagy-
is az immár világhírű merdre г hangjáról/betűjéről van szó. Hogy milyen bot-
rányt okozott a merde még imígyen dúsítva is azon a bizonyos 1896. december 
9-i és 10-i főpróbán (vagy "hétpróbán"?), illetve bemutató esten, arról tö-
méntelen visszaemlékezés szól.10 Mellesleg ez a betoldás sok gondot okozott 
az átültetőknek: Jékely Kelemen Imre segítségével oldotta meg ("Szahar"), 
kongeniálisan. 

25. Verlaine: Sagesse (1881). A tévedésből Verhaeren elé került költő-
től a kötet (egyik legjobb hazai szakértője szerint a "Jóság" a század egyik 
legnagyobb, legjelentősebb francia verses könyve /Szegzárdy-Csengery József/ 
Les Voix című, France-nak ajánlott versét tünteti ki Faustroll, így össze-
gezve mondókáját: "aszimptotikus hangok a halálhoz". A hangok című költe-
mény kérdéses versszaka így hangzik (Szabó Lőrinc ford.): 

Meghalni, Hangok! Óh, hisz úgyis haldokoltok! 
Szónoklat, mely, mikor hibátlan, büszke-boldog; 
szentenciák, üres szavak, rossz frázisok, 
haljatok meg, hiszen már úgyis haldokoltok! 

26. Verhaerenből, amint az ásó keresztet vet a látóhatár négy frontja 
felé. A belga költő volt az első, aki köszöntötte az Übü-királyt, rögtön 
megjelenése után és a bemutató előtt, 1896 júliusában. Az idézet ismét nem 
pontos. Jarry ugyanis úgy értelmezi a "Kísérteties vidék" című, a "kihaló 
falukat, a mindent elnyelő városokat" (Gyergyai) ostorozó kötet Az ásó c. 
versét, mintha a fölszólítás az ásóhoz szólna (ti. arra, hogy vessen ke-
resztet a látóhatár négy frontja felé), holott a költő az arra járó ember-
hez intézi, vagyis arra kéri, hogy ásóval a kezében vessen keresztet e gyá-
szos tájon... 

27. Verne: Voyage au centre de la Terre. Az indok: "a földkéreg két és 
fél mérföldje". "Az utazás a Föld középpontja felé" című regényből emelte 

10Vö.: Bajomi Lázár Endre: "Az avant-garde Hernani-csatája", Színház, 
1976. november. 
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ki, éspedig a XXIV. fejezetből, ahol Lidenbrock meg Axel, az unokaöccse, el-
éri ezt a mélységet. Verne beemelése a földön "úszó" Pantheonba, alighanem 
megint gyermekkori remininszcencia. A Verne-mű hősei bizonyos mértékig szin-
tén a szárazföld navigátorai, talán ez is magyarázza Jarry merész választá-
sát, hiszen akkoriban az újítók előhada nem sokra becsülte, az egy Roussel-
en kívül, aki istenítette Gyulánkat... 

Faustroll néhány festőt is bevett a Pantheonjába: Toulouse-Lautrecet a 
nálunk is jól ismert Jane Avril-plakátért (tán azért, mert a hölgy Jarryval 
együtt statisztált a Peer Gyntben?); Pierre Bonnard-t, a szintén közismert 
Revue Blanche-falragaszért; s a még az évben (1898), huszonhat évesen elhunyt 
kitűnő Aubrey Beardsleyt, Lautrec ópiumszívó cimboráját, az angol grafikust. 
Utóbbit azért, mert megfestette Faustroll arcképét, de sajnos nem tudni, ho-
va lett ez a portré. Wilde barátja, a szecesszió zseniális piktora elbűvölő 
finomsággal, delejes iróniával, káprázatos hajlékonysággal illusztrálta Zo-
lát, Mallarmét, bájosan erotikus Catullus- és Lüszisztraté-rajzait akkor 
még lopva terjesztették. Minthogy 1895-ben Seguin, a Pont-Aven-i csoport 
piktora adott neki agy népi szent-metszetet, amelyen a breton Szent Cado lát-
ható, amint az Ördög kezét fogja egy tengerparti hídon állva, Faustroll ezt 
a névtelen szentképet is bevette a bárka-Pantheonba. A négy grafikus közül 
csak Beardsleyt érte az a kitüntetés, hogy — míg Bonnard-nak csak a mű e-
gyik fejezetét (a XXXII.-et) ajánlotta — , az angol ifjúnak egy szigetet is 
szentelt, éspedig a Csipke-szigetet (XIII. fej.). 

Ezek után a végrehajtó megkezdi a sötétben, infravörös sugarak fényében, 
a kézirat olvasását, egészen addig, amíg a harmadik utas (Bosse-de-Nage, a 
hajósinas) érkezése félbe nem szakítja. 

II. 

Itt kezdődik a Thadée Natansonnak, a La Revue Blanche minden új iránt 
fogékony szerkesztőjének, Rippl-Rónai barátjának és méltatójának (Pesten is 
meglátogatta Jarry egyetlen magyar cimboráját) ajánlott II. könyv, amely a-
zonban nem a navigációt meséli el, hanem — amint a címe is mondja — ("A 
patafizika elemei") a Jarry feltalálta "tudományt" elemzi. 

A "patafizika" kifejezés már A lengyelek című rennes-i iskolakomédiá-
ban, ebben az Ös-Übüben is szerepelt ("a patafizika tömény párlatával" ke-
resztelték meg Hébert tatát, a fizikatanárt, Übü mintaképét). így hát ez is 
a kollektív, népi képzelet alkotása. Ám mivel a bohózat elveszett, a szó 
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nyomtatva először 1893. április 23-án bukkant föl, a L'Écho de Paris iro-
dalmi mellékletében megjelent Jarry-cikkben. A Faustroll után Jarry 1901-
ben még egyszer utoljára meghatározza, aztán haláláig nem beszél róla. Csak 
a harmincas évek elején kerül elő újra, amikor René Daumal, a "paraszür-
realista" Le Grand Jeu folyóirat veszélyes kábítószeres kísérleteket is 
folytató szerkesztője "patafizikus rovatot" indít a Nouvelle Revue Fran-
çaise hasábjain, és 1932-ben két tanulmányt szentel neki, a marseille-i 
Cahiers du Sudben. A teljes és igazi föltámadás azonban csak 1948-ban kö-
vetkezett be, mikor megalakult a Patafizikus Kollégium. Ma már a Róbert-fé-
le szótárba is bekerült, amint a mi Világirodalmi Lexikonunk is azzal büsz-
kélkedhet, hogy az elsők közt szentel külön cikket a patafizikának (10. kö-
tet). 

A Faustroll "Meghatározás" című VIII. fejezete röviden fejti ki "a kü-
lönös Alfred Jarry" (Rippl redixit) tömény felfogását a patafizikáról: "... 
a patafizika főleg az egyedi (particulier, amit fordíthatnánk "különleges"-
nek is) tudománya, bármennyire állítják is, hogy csak az a tudomány, ami az 
általánosra épül". Majd hozzáteszi: "Azokat a törvényeket tanulmányozza, 
melyek a kivételeket szabályozzák... olyan mindenséget ír le, amelyet a ha-
gyományos helyett láthatunk és talán kell látnunk". Kikel a közmegegyezés 
ellen, amelyet előítéletnek tart, s példaképpen a zsebórát hozza föl, ame-
lyet kereknek mondanak, holott, ha oldalról nézzük, keskeny, háromnegyed 
részben elliptikus téglalapszerűséget látunk. A kifejezés eredetére áleti-
mológiát teremt, s azt mondja, hogy "az epifenomén az, ami hozzájön a feno-
ménhez", vagyis a patafizika a mellékjelenség ("túljelenség") tudománya, s 
görögül is megszerkeszti ezt a levezetést: 'cTti (/легх xk. y>t£uCo<) — ez per-

sze nem helyes, mert két névelőt elhagyott, krázist csinált (két szótagot 
összenyomott) és aferézissel (hangzóelhagyás) operált. így а тл £jrt тл /иегк 
<pt.£íii:«.-ból (tá epi tá metá tá fiziká-ból) csak a patafizika maradt (a kezdő 
e elhagyását azzal indokolta, hogy nem akart alkalmat adni holmi "könnyű 
szójátékra" — épate à physique vagy pâte à physique), ezért van olykor a 
szó előtt hiányjel. Látjuk: a "patafizika" szó eredeztetése éppen olyan pa-
tafizikus, mint a metafizika szóé, melyet a rhodoszi Andronikosz talált ki, 
amikor kiadta Arisztotelész műveit és nem tudott milyen címet adni a szét-
szórt leckéket tartalmazó tizenhárom könyvnek, s így egyszerűen azt mondta 
róluk: foc jULíroc тл <pi£ncí (tá metá tá fiziká), vagyis, ami "túl van a fizi-
kán", a fizika után következik. De térjünk vissza Jarry utolsó meghatározá-

sára, mely 1901-es almanachjában olvasható (ez az évkönyv tartalmazza a 

"patafizikus naptárt", amelyben van hunyadi-nap meg "Szent Gulyás" ünnep 
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is), ahol Übüről mondja, hogy "patafizikus", vagyis "magabiztosan beszél de 
omni re scibill ("minden tudásra érdemes dologról"), s megjegyzi: "hol ille-
tékesen, hol képtelenül, de ez utóbbi esetben annál is inkább cáfolhatatlan 
logikát követve, mivel ez a logika a bolond vagy a szenilis emberé". 

Jarry rögvest demonstrálni kívánja a patafizikát, amelynek egyik eleme a 
viszonylagosság. Egy tudósnak ajánlja a "Faustroll kisebb, mint Faustroll" 
című, következő IX. fejezetet, éspedig W. Crookes angol vegyésznek és fizi-
kusnak, akinek az előadása a Revue scientifique 1897 májusi számában jelent 
meg. A thallium fölfedezője, a színképelemzés mestere, a katódsugárzás tudo-
ra, azt taglalta, hogy minden a szemlélőtől függ, és ha az ember roppantul 
összezsugorodnék, ez a homunculus egészen másképpen látná a világot: a ká-
posztalevél végtelen mezőnek rémlene, a harmatcsepp meg piramisnak. Ebből 
kiindulva képzeli el Jarry Faustrollt káposztalevélen mászó atkaként (ez a 
ciron nagy szerepet játszott a XVII. századi kutatásokban, mert a mikroszkóp 
fölfedezése előtt ez volt a legkisebb ismert állat). Ezt a "tudományos" kí-
sérletezést azonban itt abbahagyja (majd főleg a VIII. könyvben fogja foly-
tatni, a legújabb korabeli tudományos eredmények nyomán). 

A X. fejezetet (a mű egyik legnevezetesebbikét) a szerző a már említett 
Christian Becknek, a simaképű írónak (lásd Valloton metszetét — a svájci mű-
vész a kor minden irodalmárát megörökítette!), Béatrix Beck Goncourt-díjas 
írónő apjának ajánlja, aki már tizenhét éves korában a Mercure buzgó munka-
társa volt, s akit — mint már volt róla szó — Jarry alaposan helyben ha-
gyott a Gide által is megörökített vacsorán. Gide A-pénzhamisítókban a Ber-
cail nevet adta neki, Jarry viszont a Bosse-de-Nage gúnynévvel illeti és ku-
tyafejű páviánt csinál belőle, ki mindig csak egyetlen hangot ad ki, éspedig: 
"Ha ha", aminek a franciában semmi köze a hahotát utánzó magyar kifejezés-
hez. Régi értelme: "váratlan akadály (az úton)", illetve: "farkasverem árok" 
— mondja Eckhardt. Ami pedig a becenevét illeti, ebben a bosse nem "púp", 
mint hihetnők, hanem hajózási szakkifejezés: "kötélfék". S a nage sem "ú-
szás", hanem inkább a régi francia nache, ami "valag"-ot jelentett. A pufók 
Beckkel jól elbánt Faustroll: a páviánok vörös és kék ülőgumóját a jobb sors-
ra érdemes majomemBer arcára ültette át, a fél arca így azúrkék, a másik fél 
bíborpiros lett, úgyhogy végül is a trikolór színeiben játszott. A fejezet 
így végződik: "Ez az illető nagyon hasznos lesz e könyv során, pihenő gya-
nánt használható a túl hosszú beszédben", s itt a szerző Hugóra hivatkozik, 
majd negyvenkét (!) helyeslő Platón-idézetet sorol föl görögül. Megjegyzem, 
hogy Faustroll hajósinasához és a ha ha kifejezéshez a jarrylógusok töménte-
len kommentárt fűztek. 

471 



I I I . 

A III. Könyv, amelynek címe: "Párizstól Párizsig a tengeren át avagy a 
belga Robinson", és amelyet Vallette-nek ajánl, A svájci Robinson című, ta-
nító célzatú, sok nyelvre lefordított, híres robinsonáda parafrázisa.77 Val-
lette (és neje, Rachilde) pótolta Jarrynak a családot, б publikálta írásait 
a Mercure-ben, horgászgatott vele a Szajnán, s támogatta anyagilag is. Ebben 
a XI. fejezetben kezdődik a tulajdonképpeni körutazás a görgős csónakon, in-
nen a cím: "A bárkába való behajózásról". 

Nincs terem, hogy szigetről szigetre elkísérjem "a hajótatban, elefánt-
csont székén ülő doktort, lába közt az iránytűvel, térképpel, sextánssal és 
mindenféle tudományos eszközzel megrakott ónix asztallal". A szárazföldi ha-
jókázás javarészt — mint említettem — Rabelais IV. és V. könyvét követi, 
illetve innen merít sugallatot, de míg Pantagruel az Újkor földrajzi felfe-
dezőinek nyomában kalandozik Kelet felé, s a Reneszánsz óriása mindezt csak 
ürügynek tekinti, hogy a hűbériséget ostorozhassa, a pápanyalókat, a csűrő-
csavaró jogászokat stb. "leleplezhesse", Jarry Faustrollja inkább a korabeli 
szimbolizmus ígyirtoktije, rengeteg faramuci ötlettel. Például e fejezetben 
van egy szagos világítótorony, amely világítani ugyan nem világít és amely 
Bran (e régi szó a merde előde...) szigetén mered, ahol halbran (vadkacsa) 
nevű madarak repdesnek, de amelyeket "mi patafizikusok egyszerűen és böcsü-
letesen csak szartúróknak nevezünk". 

Faustroll a Beardsley-nek ajánlott XIII. fejezetben éri el a Csipke-szi-
getet. Majd a Szerelmes Liget nevű sziget következik, amelyet a szerző Émile 
Bernard piktornak dedikál. A cím a Pont-Aven-i "szintétikus" iskola festőjé-
nek egyik képére utal és áttételesen Gauguin, Sérusier, Denis és a többi 
Bretagne-ban letelepedett művész vásznait írja le, a maga bonyolult jelképe-
iben dúskálva. 

A sok álsziget közül csak egy párat emelek ki, azokat, amelyeket ma is 
jól ismert szerzőknek ajánlott. Ilyen a XVII. fejezetben leírt Illatos szi-
get, amelyet Gauguinnek dedikált, mert nagy csodálója volt a festőnek. Egy 

12 Pont-Aven-i fogadó emlékkönyvébe három verset írt, három Gauguin-festményhez. 

77Johann David Wyss (1743—1818) műve (Der schweizer Robinson, oder der 
schiffbrückige Schweizerprediger und seine Familie, 1823) magyarul legutóbb 
Fazekas László átdolgozásában jelent meg (1969), Robinson család címmel. 

12 
E költemények Harsányi Zoltán Gauguin-monográfiájában (Szemtől szemben 

sorozat, 1984) találhatók, Kiss Tamás fordításában. 
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A fejezet egyébként az akkor frissiben megjelent Noa Noa című könyvhöz kap-
csolódik. 

A XIX. fejezet (amelyet a Kahnnak ajánlott után olvashatunk) címe: "A 
Ptyx-szigetról". Ezt Jarry Mallarménak dedikálta. Ez az alig másfél gépelt 
oldalnyi szöveg talán a mű legszebb, de mindenesetre legjellegzetesebb cse-
csebecséje. Majdnem annyit magyarázták, mint a mintáját, amely szintén az, 
vagyis e fejezet "csecsebecse a négyzeten". Jarry csodálatos szövege ugyan-
is a mester egyik leghíresebb, sőt mondhatnám "hírhedtebb" (szabálytalan) 
szonettjéhez fűződik, ahhoz, amelyet Dobossy László így minősít: "a legme-
részebb teljesítmény, amire csak francia költő egyáltalán vállalkozhatott". 
A mester még 1868-ban írta, miközben a Heródiással meg a Faunnal viaskodott, 
de csak 1887-ben jelent meg. Eredetileg a Sonnet allégorique du lui-même  
(ez is mutatja, hogy magas művészi "önfertőzésről" van szó!) címet adta ne-
ki, később pedig La Nuit-re keresztelte, de legeslegvégül címtelenül hagy-
ta, úgyhogy az első sorral jelölik: Ses purs ongles très-haut dédiant leur 
onyx (Weöresnél: "Tiszta karma fennen felajánlott onyx"). Soha egyetlen sort 

sem olvastam még "a szimbolizmus szuggesztív makacsságé, dogma-kiszabó pá-

pájától" (Tóth Árpád), aki Babits szerint "egyre különösebb lejtést kere-

sett a dekadens soroknak", és akinek kései költészetéről Szerb Antal ezt ír-
ta: "e sorok írója bevallja, hogy nem érti", amikor 1955-ben fordítani kezd-
tem André Wurmser enyhén szektás pamfletjét (Budapesti levelek). E levelek 
egyikében ("Levél Vercors-nak, avagy esztétikai lecke Sztálinvárosban") ír-
ja a "formalizmust" elítélő szerző: "Vajon van-e csodálatosabb zenéjű fran-
cia verssor, mint ez a mallarméi alexandrinus: »Letűnt kis csecsebecsék hiú 
csengése«?". Igen, mivel akkor még nem jelent meg a Weöres-kötet (Stéphane 
Mallarmé költeményei, 1964; nem ismertem a nagy magyar poéta megoldását: 
"Harsogó hiúság lerombolt cifrasága"), én merészeltem (holott sohasem for-
dítok verset) átültetni a roppant nevezetes, s valóban bársonyos zengésű 
Aboli bibelot d'inanité sonore-sort, amelynek Wurmser szerint a tartalma 
semmi, s "ez-a semmi költői nyersanyagul szolgál" Mallarménak. Nos, ez a 
sor, amely egyébként szerintem világos, a homályos ptyx szóra vonatkozik. 
Ez a ptyx a hiú csecsebecse, mely a Jarry-féle paródia címét adta. Mallarmé 
ugyanis elhatározta, hogy megkísérli a lehetetlent (más nem is nagyon érde-
kelte): olyan szonettet ír, amely az -yx, illetve -ixe rímre épül, márpedig 
az ilyen végződés rendkívül ritka a franciában. Úgy döntött: kikalapálja a 
verset még azon az áron is, hogy új szavakat fabrikál. így született meg az 
éjszakai homályban úszój üres szalonról szóló költemény, amely olyan, mint 
egy álommal és semmivel "teli" rézkarc, olyan szoba, melynek kredencén e-
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gyetlen ptyx sincs, illetve, ha valaha volt, már "letűnt". Már talált a mes-
ter három -ixe-et, amikor egy barátjához írt levelében megemlítette, hogy 
felötlött benne ez a görög származék, de maga sem tudja, mit jelent, és sem-
milyen szótárban sem találja. Ám, mivel roppant tetszett neki ez a kincs, 
ami nincs, s mivel "a költészet úgy tűnt föl előtte, mint valami külön, ma-
gasabb birodalom, egy új síkja a létnek, amelybe a szavak varázsa billenthet 
csak át" (Babits), nem mondott le róla, és beírta a második versszak első 
sorába. Sur les crédences, au salon vide: nul ptyx, vagyis "A polcokon, ü-
res teremben: semmi ptyx" (Weöres Sándor ford.). Nosza megindult a titokza-
tos ptyx ellen a bősz magyarázók szilaj ostroma. Sokan valóban azt állítot-
ták: ilyen szó nincs, de az egyik legtudósabb exegéta (név szerint dr. San-
domir, a Patafizikus Kollégium első vicekurátora — a kurátor lévén maga 
Faustroll; ám mondanom sem kell, hogy ez az Übü királyból vett tulajdonnév-
vé vált helységnév olyan fiktív figurát takar, aki valóban létezett...) 
szerint a ptyx = "tengeri kagyló", mely hozzátapadó fülünkbe visszahangozza 
a tenger mormolását. Arról a görög szóról van szó, mely "redő"-t, illetve 
"kagyló"-t jelent, és amely benne van a francia triptyque ("hármas oltár", 
"triptichon") szóban, és a görög TttvSSeiy ("begyűrni") igéből származik. 
Jarry így írja le a kérdéses szigetet: "A Ptyx-sziget egyetlen kőtömb, a-
mely a hasonnevű kőből áll, s ez felbecsülhetetlen értékű, mert csak e szi-
geten található... Olyan békésen áttetsző, mint a fehér zafír... Míg a töb-
bi kő olyan hideg, mint a trombitaszó, e kő olyan meleg, mint az üstdob zá-
poros felülete...". A fejezet egyik passzusában így számol be a narrátor 
(Panmuphle) a sziget uráról, vagyis Mallarméről, akinek híres keddi össze-
jöveteleit Jarry is látogatta: "...hajón jött felénk; a kémény kék dics-
fényt kerekített a feje fölé, feltöltve pipájának a füstjét, amely így az 
eget verte. És az ide-oda himbálózó hintaszéke rá-rábólintott üdvözlő inte-
getésére." Alig írta meg Jarry e fejezetet, a névadó 1898. szeptember 9-én 
elhunyt. Természetesen Übü uram kiballagott (Rachilde-tól kölcsönkért ci-
pellőjében...) a temetőbe. A fejezethez pedig lapalji jegyzetet biggyesz-
tett: "A szigetet körülvevő folyó, e könyv óta, gyászkoszorú lett." Az 1899-
ben kiadott évkönyvében (L'Almanach du Pere Ubu) újra közölte a fejezetet, 
majd beszámolt a mester temetéséről és a fenti jegyzetet így fogalmazta meg, 
még szebben: "A folyó immár örökre odahelyezi a sírra, egészen az utolsó 
előtti láthatársorokig, gyászkoszorúját, a dicsőségnek ezt a körkörös tükö-
rét". 

Természetesen, akárcsak Rabelais V. könyvében, i'tt is szerepel egy Kon-
gó sziget, amelyet kedves komájának és komponistájának, Claude Terrasse-nak 
ajánlott. A sziget növényei és virágai: hangszerek. 



III. 

Az öt fejezetből álló IV. könyv címe: Cáphalorgie, a szerző fabrikálta 
szó nyilván "agyorgiá"-t jelent, s célzás Valéry híres figurájára, M. Teste-
re (1896-ban jelent meg a La Soirée avec Monsieur Teste). Az I. fejezetet 
Mallarmé "szellemi gyermekének", Paul Valérynak dedikálta, annak a nála két 
évvel idősebb barátjának, aki ott volt az Übü király viharos bemutatóján, 
sőt a rémbohózat bábváltozatának 1898-as bemutatóján is megjelent, és aki 
1899-ben így dicsekedett Gide-nek: "Übü uraság tisztel engem". Valéry ott 
lesz Jarry temetésén is és egy lajosaranyat fog leszurkolni síremlékére 
(ennek azonban immáron nyoma sincs...). A paródia Valéryt megteszi a XVI. 
században, a lengyel (!) partokon kifogott mesés "Tengeri püspöknek" (neve: 
Mensonger = "Hazug"; a szó különben nyilván a monseigneur torzulata), a köl-
tőt ugyanis a "Püspök" becenévvel illették barátai. A Párizsban bolyongó 
lélekvesztőt Faustroll a Velencei utcában, a 4004. számú ház előtt horgo-
nyoztatja le; mondanom sem kell, hogy a rue de Venise nevű utcácskában, a-
mely ma -a Pompidou Központhoz lyukad ki, nincs ilyen sok épület (egyébként 
itt jegyzem meg, hogy az egész Faustroll az ősi Marais-negyedhez, a mai IV. 
kerülethez kötődik: itt lakik nemcsak a végrehajtó, hanem a lakatos is, aki 
feltöri a doktor lakását. A Velencei utca a múlt században mocskos sikátor 
volt, ahol a füstös csapszékekben olcsó ribancok tanyáztak. A 20-as évek e-
lején Illyés ilyennek látta e negyedet: !'A zegzugos utcák változatlanul úgy 
kanyarogtak, hogy Rabelais és Sévignéné ma is hazatalált volna régi lakóhá-
zába."13 

A IV. könyv utolsó előtti fejezetét (XXVIII.) a szerző "Monsieur Deib-
lernek", vagyis a párizsi hóhérnak ajánlja, mert — mint a cím is mutatja 
—: "Többek haláláról, s különösképpen a Bosse-de-Nage-éról" szól, és nagy 
a hekatomba benne: a Faustroll keltette hétnapos "antigenezis" során csak 
úgy hullanak a nők, a gyermekek, a kérődző négylábúak, a felszarvazott fér-
jek és végrehajtóbojtárok meg a kerékpárosok. Jogos tehát az eljárás: a 
szerző ezúttal nem holmi művésznek, hanem annak a Louis Deibler nevű íté-
letvégrehajtónak dedikálta a fejezetet, aki sok híres anarchistát (Ravachol, 
Vaillant stb.) végzett ki és 259 személyt lenyakazva, negyven éven át fej-
tette ki a társadalomra áldásos működését, mígnem 1899-ben Anatole nevű fi-
a, kit Ady is "megénekelt",14 vette át a hivatalát. Ám a fejezet legfonto-

13Hunok Párisban (1970), 212. o. 
14Pesti Napló, 1909. jan. 28. 
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sabb eseménye az, hogy a végén Faustroll a páviánra hág és megfojtja. A ma-
jomülep pofájú Beck utolsó szava természetesen csak ennyi: "Ha ha!". 

V. 

A "Hivatalosan" című és csupán három fejezetből álló V. Könyv vérszom-
jasán szkatologikus paródiában végzi ki Pierre Lotit, a divatos irodalmi 
bájgúnárt, akinek "Izlandi halász"-a, "Krizantém asszonyság"-a, háremhölgyei 
és egyéb egzotikus kicsoda-micsodái nálunk is csemegék voltak, és akit egy 
korábbi fejezetben szerzőnk már faroncsúszó nyomorékként ábrázolt (így for-
dította Illyés a cul-de-jatte szót; egyébként Justh Zsigmond is ezt írta 
Lotiról: "igen kicsiny, vézna, a tengerész uniformist egy cseppet sem mél-
tóan viselő úriember"),15 majd nem kevésbé csípősen ostorozza a III. Köz-
társaság hivatalos festőit, akik a Luxembourg múzeumban állítanak ki. A jó 
szemű Jarry viszont magasztalja az akkor üldözött előhadnak minősülő új fes-
tőket: Pierre Bonnard-t, annak a Nabis nevű csoportnak a megalapítóját, a-
melyhez Jarry egyetlen magyar cimborája, Rippl-Rónai is tartozott. Jarry 
harcos támogatója volt ennek az új piktúrának, amely szorosan kötődött a 
szimbolista írói törekvésekhez, Rippl "igazán kedves, természetes életmódú 
franciáknak" nevezte képviselőit, "akik nagyban elöljártak és elöljárnak ma 
is úgy az irodalomban, mint a művészetben".1^ 

VI. 

A rövid (csak két fejezet!) VI. könyv címe: "Lucullusnál". Arról a Li-
cinius Lucullus nevű római generálisról van szó, aki katonai erényeiről és 
kicsapongásairól volt hírhedt (az б kertjében halt meg Messalina, akiről 
Jarry regényt írt). Lucullus Eroszt és Thanatoszt egyesítő személyéhez kap-
csolódik a könyv első, illetve az egész mű XXXIII. fejezete, melynek a címe 
"A termesről" (e latin szó itt "hímvesszőt" jelent), és amelyben Faustroll 
agyonöleli a tengeri püspök Visité nevű leányát. Ám a VI. könyv és egyúttal 
az egész mű egyik legfontosabb fejezete a XXXIV., amelynek címe "Clinamen", 
s amelyet Paul Fort-nak ajánlott. Annak a rettenetesen termékeny poétának, 

15Justh: i. m., 140. o. 
16Rippl-Rónai: i. m., 111. o. 
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aki később a "költők fejedelme" lett, és aki vagy negyven kötet francia bal-
ladát írt össze. Mint az Oeuvre Színház alapítója (itt mutatták be az Übü 
királyt) és mint írásainak publikálója, Fort lekötelezte Jarryt, akit jóval 
túlélt (csak 1960-ban hunyt el!). A clinamen fogalma Epikurosznál bukkan föl 
először, de Lucretius és Plutarchosz is említi. A meredeken aláhulló atomok 
kis, szabálytalan, szeszélyes kilengéséről van szó, amely kaland lehetővé 
teszi összefonódásukat, elkeveredésüket, s így születik belőlük a minden-
ség... N. Arnaud szerint "A clinamen a patafizika egyik alapja". Olyan pa-
tafizikus kommentátor is akadt, aki a clinament kapcsolatba hozta Heisen-
berg teóriájával és a magyar származású amerikai tudós, Kármán Tódor turbu-
lencia-elméletével . 

Ugyancsak e fejezetben lép működésbe, miután az egész világ elpusztult, 
a Festőgép (ez már a XXXII. fejezetben is szerepelt: a vámos Rousseau fes-
tette át vele a Luxembourg Palota akadémikus mázolmányait), amely képzelet-
beli világegyetemének falaira lövellte (éjacula) azt a 13 képet, amelyeket 
az említett három magyar író részben lefordított. 

VII. 

E könyv, amely ismét roppant kurta (két fejezet), a különös "Kurmukum" 
címet viseli, amelyet a szerző egy távol-keleti könyvből vett, és amely a 
brahmanizmussal kapcsolatos. Itt hal meg (a XXXV. fejezetben) a hatvanhárom 
éves doktor, tenyerét az indiai brahminok módjára összetéve (ez azonban ál-
halál, mert a továbbiakban is jelen lesz kísértete...). A következő (XXXVI.) 
fejezetet Jarry Félix Fénéonnak, a kor egyik legragyogóbb koponyájának, az 
anarchistákkal rokonszenvező, Rimbaud-t népszerűsítő műértőnek, a Revue 
Blanche szerkesztőjének, munkássága nagy becsülőjének ajánlja. Ez a rész a 
Tengeri Püspök (aki egyedül maradt a világon) gondolatait tartalmazza, me-
lyek szerint Faustroll nagy műve ugyan csak töredék és a Szépnek meg az I-
gaznak csak kis részét öleli föl, mégis rekonstruálható belőle a Minden. 

VIII. 

Eme utolsó könyv címe az "örök" és az "éter" szóval játszva (Éthernlté) 
az öt utolsó — javarészt tudományos-fantasztikus ihletésű — fejezetet fog-
lalja magában. Jarry Louis Dumurnek dedikálta, aki "jónevű regeny- és drá-
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maíró volt, egyik alapítója s három évtizeden át munkatársa a Mercure de 
France-nak"Л7 Azonnal fölismerte Jarry tehetségét és már a bemutató előtt 
zengte az Übü király dicsőségét. Róla el kell mondanunk, hogy nagyra tartot-
ta... Madách fő művét: б írt előszót Charles Bigault de Casanove Az ember 
tragédiája fordításához, amely ugyancsak 1896-ban jelent meg e vezető fo-
lyóiratban, és amelyet a Mercure még az évben könyv alakban is kiadott. Du-
mur Madách drámáját egy szintre helyezte a Manfréddal (Byron drámai költe-
ménye) és az akkor bemutatásra váró Peer Gynt-tel. A VIII. könyvet egyéb-
ként Baconnak ajánlotta, a mottót is a Novum Orgánumból vette. A XXXVII. fe-
jezet Faustroll "telepatikus" levele ahhoz a Lord Kelvinhez, akinek úttörő 
fizikai kutatásai fölcsigázták Jarry érdeklődését. Különben ez az egész 
könyv hemzseg a tudósok (főleg angolok!) nevétől, tele van célzásokkal a leg-
újabb kutatásokra, miközben azért Jarry hű marad hellénizmusához is és álgö-
rög neveket fabrikál. Az utolsó (XLI.) fejezet az egyik legpatafizikusabb. 
Ál-matematikai levezetéseket találunk benne, ugyanis — mint a címe is mutat-
ja: "Isten felületéről" — azaz istentelenül merész vállalkozásról szól: a 
lényegénél fogva kiterjedés nélküli Istennek akarja kiszámítani a kiterje-
dését (surface). Az eredmény: 

oo - 0 - a + a + 0 = oo. 

Szóban megfogalmazva: "Isten a legrövidebb út a zérótól a végtelenig", vagy, 
amint a mű utolsó előtti mondata hangzik: "Isten a zéró és a végtelen érint-
kezési pontja". Ezután áll még egy mondat: "A Patafizika maga a tudomány...", 
továbbá egy záradék: "Ez a könyv csak akkor publikáltatik teljességében, a-
midőn a szerző már elég tapasztalatot gyűjtött, hogy teljes szépségét élvez-
hesse". 

N. Arnaud szerint a Faustroll a szimbolizmus remeke, legtündöklőbb gyé-
mántja. Én inkább úgy mondanám: a szimbolizmus kvintesszenciája, enciklopé-
diája és ígyirtoktija, olyan "szellemi" Noé bárkája, melybe Jarry betette a 
kor valamennyi jeles és különös egyedét, hogy átmentse őket az utókornak... 
És talán igaza volt Apollinaire-nak, amikor azt írta, hogy a Jarry-féle 
"szellemi tivornya" a Reneszánsz "utolsó fennkölt kicsapongása". Nincs még 

77Birkás Géza: "Az Ember Tragédiája és a franciák"; "Az irodalomtörténet 
füzetei" (szerk. Kozocsa Sándor), 1942, 7. o. 
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egy alkotás a világirodalomban, amelyben ilyen kis terjedelmen belül ilyen 
óriási tömegű információ, célzás, ötlet stb. lenne, nem beszélve arról, 
hogy a szerző eme elemek közt a kapcsolatoknak páratlanul zsúfolt és bonyo-
lult viszonylatait teremtette meg. Aki azonban azt vélné, hogy a mű értéke 
csak az érdekesség, a különösség, a groteszk, a bizarr, a kuriózum síkján 
jelentkezik, téved, mert a megírást és a stílust tekintve is sok tündöklő 
passzus található benne. 

Mindenképpen bámulatra méltó, hogy egy huszonöt éves ifjú (még ha titán 
is...) neki merjen menni egyrészt a múlt és a jelen irodalmi, művészeti és 
tudományos világának, hogy egy roppant eredeti ötlet (a szárazföldi hajózás) 
keretében egyéni megdicsőítésben (avagy pocskondiázásban) részesítse az í-
rókat, festőket és tudósokat, s hogy ritka mívességű mondatokkal fénylő ha-
sonlatok hálójába fogva művészetük, tudásuk lényegét, a végén magával az Is-
tennel is birokra keljen, felmérje "felületét" és kijelölje helyét a Semmi 
és a Végtelen peremén... 
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K A R A F I Á T H 

PROUST ÉS A 

JUDIT 

NEVEK 

L'Age des noms — L'Age des mots — L'Age des choses. Hogy ezek a címek 
is szóba jöttek az 1913-ban még trilógiaként elképzelt Az eltűnt idó nyomá-
ban köteteinek elnevezésénél, azt André Maurois-nak a Proust-kritikában új 
korszakot nyitó könyve tette közismertté.7 A jelenkori Proust-kritika igen 
nagy jelentőséget tulajdonít ennek a hármas felosztásnak — például Gérard 

2 3 
Genette és Anne Henry írásai —, és ez akkor is indokolt, ha a nevek (tu-
lajdonnevek), szavak és dolgok kora mint cím csak egy Proust-levél utóiratá-

4 
ban, számos egyéb variáns után mint lehetőség szerepel. 

Mit jelentenek e hármas cím tagjai? A nevek korszaka az illúziók kora, 
melyben Proust narrátora álmodozásai során hamis képet alkot magának egyes 
városokról és személyekről. A szavak korszaka a kiábrándulás ideje: az ifjú-
kori ábrándozások sorra megdőlnek a tapasztalatokkal való szembesüléskor. A 
dolgok korszakában az első két kor szintézise jön létre: ez a szintézis a 
művészi alkotás. 

E három kor tükrében kívánjuk Proust névszemléletét és névteremtő gya-
korlatát felvázolni. Mindenekelőtt azonban meg kell említenünk, hogy az első 

* André M a u r o i s : A la recherche de Marcel Proust. Paris, 1949, 
Hachette, 269-270. 

? Gérard G e n e t te: Proust et le langage indirect = Figures II. Paris, 
1969. Seuil, 223-294. 

^Anne H e n r y : Marcel Proust. Théories pour une esthétique. Paris, 
1983. Klincksieck, 308-323. 

4"P. S. Aimeriez-vous comme titre: Jardins dans une tasse de thé, ou 
l'Age des noms, pour le premier? Pour le deuxième: L'Age des mots? Pour le 
troisième: L'Age des choses?..." A levél teljes szövegét Id. Correspondance 
de Marcel Proust. Tome XII: 1913. Texte établi, présenté et annoté par Phi-
lip Ko lb. Lettre 103 à Louis de Robert, juillet 1913. 230-232. 
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tanulmány, mely Proust tulajdonneveiről szól, 1940-ben jelent meg J. Vend-
ryès tollából.3 Ezt követte F. Baldenspergeré 1948-ban;6 nagy feltűnést azon-
ban csak R. Barthes "Proust et les noms" című írása keltett 1967-ben.2 A 

о 
rendszeres vizsgálódásokat G. Genette indította el 1969-ben, s ettől kezdve 
már szinte követhetetlen, hány Proustról szóló könyvben kap külön fejezetet 
a névadás kérdése és hány tanulmány foglalkozik vele. 

A nevek iránt napjainkban megnyilvánuló általános érdeklődésen belül va-
jon mi indokolja a prousti névprobléma kitüntetett helyét? Elsősorban az, 
hogy magában a szövegben expressis verbis megtalálható a kérdés felvetése: a 
narrátor kommentárjai, elmélkedései az ifjúkori tévedésekkel kapcsolatban. A 
főhős ugyanakkor nemcsak a festői szépségű hely- és személynevekről ábrándo-
zik, hanem Swann és Gilberte nevéről is. A nevek kitüntetett szerephez jut-
nak az egyes kötetek címeiben: Swann, Guermantes, Albertine (a Fugitive ré-
gebbi címe. Albertine disparue), valamint néhány fejezet címében: Combray, 
Noms de pays: le nom, Noms de pays: le pays. Maga a "név" szó is gyakran for-
dul elő: felületes olvasói benyomásainkat igazolják E. Brunet számítógépes 

9 
adatai. A szó egyes és többes számban összesen 1091-szer szerepel a regény-
ben. Ha Az eltűnt idő nyomában szövegét arányosan összevetjük a Trésors de 
la Langue Française (A francia nyelv kincsei) szöveggyűjtemény korabeli kor-
puszával, igen nagy pozitív eltérési indexet, mintegy 20-at kapunk. A "név" 
szó egyike Proust leggyakrabban leírt 50 főnevének. Szembeötlő Gilberte és 
Albertine nevének összecsengése, és nem kevésbé feltűnő a narrátor névtelen-
sége (Marcel csak két helyen, összesen négyszer szerepel). És végül — de ez 
már túlmutat az egyes neveken — szintén maga a szöveg utal arra, hogy a "név" 
szó egyszerre van jelen elsődleges és átvitt értelmében: a név, a névvarázs 
az ifjúkort és a költészetet is jelenti. 

3J. V e n d r y è s : Marcel Proust et les noms propres = Mélanges offerts 
a Edmond Huguet, 1940. Újranyomva: Slatkine Reprints, Genève, 1972. 119—127. 

^Fernand B a l d e n s p e r g e r : La "couleur des noms propres" selon K. 
Ph. Moritz et M. Proust = Revue de Littérature Comparée, XXII (1948), 329— 
339. 

^Roland B a r t h e s : Proust et les noms = To honour Roman Jakobson, 
Mouton, La Haye, 1967. Újra közölve: Nouveaux essais critiques, Paris, 1972, 
Seuil, 121-134. 

^Figures II, 223—294, valamint: L'âge des noms = Mimologiques. Voyage 
en Cratylie. Paris, 1976. Seuil, 315-329. 

9Étienne B r u n e t : Le vocabulaire de Proust. Genève—Paris, 1983. 
Slatkine—Champion. 
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Az alábbiakban tehát megpróbálunk áttekintést adni Proust neveiről. El-
kerülhetetlen azonban még egy utolsó szempont felvetése, mely már túlmutat 
Proust művén: a történelmi és irodalomtörténeti kontextusé. Proust szintézi-
sét csak akkor tudjuk elhelyezni egy nagyobb összefüggésrendszerben, az iro-
dalomtörténetben, ha összevetjük azzal a szintézissel, mely sok tekintetben 
mintául szolgált számára: az Emberi színjátékkal. Balzac világában — úgy é-
rezzük — a nevek korántsem jutnak oly nagy szerephez, mint Proustnál, és 
semmiképpen sem állnak össze szervező erővé. Tanulmányunk végén még vissza-
térünk a két alkotói módszer különbségére. 

A NEVEK KORA 

Platón dialógusában Hermogenész szerint a nyelv önkényes megegyezés, 
konvenció műve, Kratülosz viszont azt állítja, hogy egy-egy dolog elnevezése 
a dolog lényegéből következik, minthogy a nyelv a természet, a phüzisz műve. 
A névnek tehát az a sajátossága, hogy a dolgot olyannak ábrázolja, mint ami-
lyen: egy-egy névnek, jelnek motivációja van. 

Roland Berthes írása óta közismert, hogy Proust városnevei kratüloszi 
szemléletről tanúskodnak, pontosabban szólva, hogy a valódi városnevek (Fi-
renze, Párma stb.) fölötti ábrándozások megfejtése, dekódolása kratüloszi 
ihletésű, míg a fiktív nevek (például Balbec) esetében már megalkotásuk is 
az: Kratülosz tanítványa Proust, aki a városnevet úgy alkotja meg ("kódol-
ja"), hogy narrátora a dekódoló munkát elvégezhesse. 

Barthes a név motivációjának két tényezőjét különbözteti meg: egyrészt a 
név hangalakjának jelentését és szimbolikáját, másrészt pedig nyelven kívü-
li, kulturális tényezőke) — ilyenek például az olvasmányélmények hatására a 
névhez fűződő asszociációk. így alakul ki az, hogy "Párma nem egy Emilia-be-
li várost jelöl, mely a Pó partján fekszik, melyet az etruszkok alapítottak 
és 138 000 lakosa van", vagyis hogy nem a tényleges referensre utal, hanem 
— és ezt már Genette fejti ki — három jelentés-egységet tartalmaz. A Táj-
nevek: a névben a narrátor így ír erről a városról:* "A Párma nevet, azt a 
várost, ahova a Chartreuse de Parme olvasása óta vágytam eljutni, szilárd-
nak, simának, mályvaszínűnek és gyengédnek éreztem; és ha Párma egy házáról 

10I. m. 128. 
*A Proust-idézeteket Gyergyai Albert fordításában közöljük. Marcel 

Proust: Az eltűnt idő nyomában. Európa Könyvkiadó. I. Swann 1983, II. Bimbó-
zó lányok árnyékában 1983, III. Guermantes-ék 1983. 
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beszéltek nekem, ahol lakni fogok, örömmel gondoltam arra, hogy egy szilárd, 
sima, mályvaszínű és szelíd házban lesz lakásom, amelynek semmi köze sin-
csen Itália bármely más városának házaihoz, mivel én ezt a Párma szót sú-
lyos és levegőtlen szótagjával képzeltem el, meg azzal, amit belesűrítettem 
a stendhali gyöngédségből és az ibolyák visszfényéből...". 

Milyen képzetek fűződnek tehát Párma nevéhez? Szilárd, sima, mályvaszí-
nű és gyöngéd. "A név szemantikai elemzését maga Proust végzi el — mondja 
Genette — , aki a szilárd (compact) és valószínűleg a sima (lisse) tulajdon-
ságokat egyértelműen a név hatásának tulajdonítja, a mályvaszínt (mauve) az 
ibolyák hallomásból való ismeretének, s a gyöngédséget (douceur) a pármai 
kolostor emlékének: a jelölő (vagyis a hangalak) hat a jelöltre, hogy Mar-
cellel olyan várost képzeltessen el, amelyben minden sima és szilárd, de a 
jelölt is hat a jelölőre, hogy ennek a városnak a nevét mályvaszínűnek és 
gyöngédnek érzékelje." Hasonló mechanizmus működik a tulajdonnevek többsé-
génél: egyrészt magának a névnek a hangalakja tartalmaz jelentést, vagy ma-
gához a névhez fűződik hangszimbolika, másrészt pedig egy külső, már nem 
nyelvi szférából kristályosodnak hozzá konnotációk — ezek lehetnek olvas-
mányélmények, művészettörténeti vagy földrajzi ismeretek. 

Hajlamosan lennénk azt hinni, hogy az álmodozások alapja — mint ahogyan 
azt a narrátor hosszasan kifejti — elsősorban a hangalak lenne, és azon be-
lül is főként a szinesztézia egyik esete, az "audition colorée" (színes hal-
lás): Bayeux pirosas és nemes csipkézete, a szelíd Lambelle, melynek fe-
hérségét egyfelől a tojáshéjsárgája, másfelől a gyöngyszürke határolja, 
Coutances, normand székesegyház, melyet úgy koszorúz kövér és sárga kettős-
hangzója, mint egy vajtorony... 

12 
Már Genette is megemlíti azonban, Milly is fejtegeti, de a legrészle-

tesebben Claudine Quémar1"5 taglalja, hogy nem annyira hangszimbolikáról, 
színes hallásról van szó, mint közös szótagok, gyökök, homofóniák és asszo-
náncok alapján kialakult lexikai asszociációkról. Genette például úgy tudja 

"""Már Curtius felfigyel arra, hogy a városneveknél "a színes hallás tel-
jesen különleges példáit" találjuk: Franciául: Ernst Robert C u r t i u s : 
Marcel Proust. Paris, 1928. La Revue Nouvelle, 66—69. — Más érzékterüle-
tekkel való összekapcsolódás is felmerül, például a szaglással: a Guerman-
tes név, mint egy kis gömb, a combray-i levegőt, a galagonyaillatot is ma-
gában rejti. 

12 Jean M i l l y : La phrase de Proust. Paris, 1975. Larousse, 73—97. 
^Claudine Q u é m a r : Rêverie(s) onomastique(s) proustienne(s) a la lu-

mière des avant-textes = Littérature, No. 28, décembre 1972, 77—99. 
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feloldani azt az ellentmondást, hogy a Guermantes névhez egyszerre társul az 
orangé (narancsszín) és az amaranthe (napvirágszín) jelző, hogy megállapít-
ja: a két jelzőt a jelzett szóval a közös -an- gyök fűzi egységbe. 

Claudine Quémar a textológia segítségével világítja meg ezt a kérdést és 
rámutat arra, hogy a prousti onomasztika nem az író képzeletének spontán 
terméke, hanem aprólékos, gondos munka gyümölcse: "A képek nem az író színes 
hallásának termékei, hanem fokozatosan kristályosodtak ki az írás által és 
az írásban." A nevekkel kapcsolatos két szövegvariánst, "avant-texte"-et ís 
megvizsgál. Válasszunk ki belőlük egy nevet, Coutances-ét és szembesítsük a 
két előzetes variánst a Pléiade-kiadás szövegével: 

29-es füzet: Coutances dont le grand nom mélancolique coupait le ciel comme 
un couteau, avec ce Reflet doré de sa dernière syllabe, un peu 
soleil couchant, un peu beurre, dans cette Normandie d'art et 
de prose, de gothique et d'élevages de fermes... 

32-es füzet: Coutances dont la fleche le clocher (est) doré par cette grasse 
résonance comme du beurre normand reçoit de cette grasse finale 
le luisant du beurre normand... 

Pléiade-kiadás: Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, 
grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre... 

Ha a sorozat három tagját összevetjük, először is az tűnik fel, hogy mennyi-
vel tömörebbé, elliptikusabbá vált az alkotási folyamat során Coutances ké-
pe. A 29-es füzet szövege szinte túlmagyarázza azt, hogy Normandiában a mű-
vészet és a tejgazdálkodás egyesül; a második szöveg Proust által kihúzott 
magyarázata (doré par cette grasse résonance comme du beurre normand) még a 
hasonlítás eszközével él, hogy a végső szöveg már a vajtorony képébe sűrítse 
a zsíros és sárga tulajdonságokat. Színes hallás esete forog-e fenn az első 
variáns aranyos színében? Quémar szerint nem: hiszen a szövegben ott szere-
pel a soleil couchant, a lenyugvó nap, tehát a couchant — Coutances közös 
hangjainak — u, a — összecsengéséről van szó. Ugyanígy homofónie áll fenn 
a Coutances — couteau (kés) között; a couteau viszont a következő változat 
rögtön ki is húzott hegyes tornyához (flèche) kapcsolható, másrészt pedig a 
vajárusok szeletelő késéhez is asszociálódik. Mindhárom változat esetében 
érvényes viszont az a magyarázat, melyet Proust nem említ: az -ances végző-
dés összecseng a rance (avas) szóval. A zsíros, sárga jelzők tehát semmikép-
pen sem az -ances hangalak színes hallásából származnak, hanem homofóniából 
adódó asszociációból. 
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A Coutances név két szémája: a katedrális (a művészet) és a vaj (a gaz-
dálkodás). Hogy ez a két széma szorosan egybeépülhessen, lett a fleche-ből 
először clocher (harangtorony), majd tour (torony): nehéz lenne vajból ké-
szült karcsú, hegyes tornyot elképzelnünk. Másrészt, mondja Genette, Vajto-
ronynak hívják a roueni katedrális jobboldali tornyát. Amit tehát a végső 
változatban maga a hangalak sugall a narrátornak, az nem más, mint: össze-
csengés a rance (avas) szóval, utalás a normandiai vajra és egy normandiai 
katedrálisra (mely nem Coutances). 

Ha a fenti és a hasonló szófejtéseket végiggondoljuk, most már azt gon-
dolhatnánk, hogy tulajdonképpen nincs is szinesztézia Proustnál. Nem szabad 
azonban itt sem összetévesztenünk az írót a narrátorral. Proust a narrátorá-
val a színes hallás alapján dekódoltatja mindazokat a neveket, melyeket б 
nem, vagy csak részben a szinesztézia alapján gyárt vagy érdemesít álmodo-
zásra méltónak, vagyis azért választ ki a bretagne-i és normandiai helynevek 
közül néhányat, mert azok ismeretei, emlékei vagy egyéb szavakkal való ösz-
szecsengéseik folytán alkalmasak lehetnek a narrátor tévelygéseinek illuszt-
rálására. Tévelygéseket említettünk, mert maga a narrátor állapítja meg rög-
tön a nevekről szóló részben: ezek a képek hamisak voltak. De még mielőtt 
rátérnénk ezeknek az illúzióknak a cáfolatára, érintenünk kell a nevek korá-
nak más illúzióit, hiedelmeit is. 

Proust narrátora nemcsak a helynevekről vagy a helynevekből származó 
személynevekről (Guermantes) álmodozik, hanem egy olyan névről is, melynek 
sem jó hangzása, sem — hogy Barthes szavával éljünk: "francité"-ja, sem 
meghitt hangulatot árasztó konnotációi nincsenek: Swann nevéről. "Minden al-
kalmat megragadtam, hogy szüleimet Swannékról beszéltessem; igaz, hogy a ne-
vüket magamban is folytonosan ismételtem; de arra is szükségem volt, hogy 
halljam zengzetességét, ezt a szépséges muzsikát, amelynek nem érhettem be a 
hangtalan olvasásával... Bár mindig az elmémben volt, sosem tudtam hozzá-
szokni. Széjjelszedtem, betűzgettem, még a helyesírása is meglepetés volt. 
Amellett nemcsak a meghittségét, hanem ezzel egyidőben mintegy az ártatlan-
ságát is elvesztette. Az örömet, amit, a hallása szerzett, annyira bűnösnek 
véltem, hogy azt hîttem, kitalálják a legtitkosabb gondolatom s más témára 
térnek át, mihelyt ráterelem a társalgást..." 

Hogy miért éppen Swann neve jelenti ezt a "szépséges muzsikát" a narrá-
tor számára, azt Swann lánya, Gilberte iránti szerelme is magyarázza, de ha 

14Coutances képében a vajkereskedelem szerepét már Pommier is kiemelte. 
Jean P o m m i e r : La mystique de Proust, Genève, 1939, Droz. 
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a könyv egészét nézzük, az is, hogy Marcel életútja sok szempontból párhuza-
mos Swannéval és talán nem csak a pszichoanalitikus magyarázatok túlzása, ha 
azt mondjuk: Swann a regényben ugyan létező, de az anyához és főleg a nagya-
nyához képest másodlagos szerepet játszó, elmosódott tényleges apa helyett 
Marcel számára sok vonatkozásban az apa pozícióját tölti be. 

Az idézett szakaszból megállapíthatjuk, hogy Swann nevének kimondása a 
narrátor számára bűnös cselekedet, noha a név hangalakjával való játszás 
(széjjelszedtem, betűzgettem) éppoly örömöt szerzett, mint a szépséges nor-
mandiai helynevek esetében. "Ezt a nevet, a Swann nevét, amelyet már-már mi-
tológiai névnek véltem, alig vártam, hogy szüleim beszélgetés közben kiejt-
sék: én magam nem mertem előhozni" — írja a Combray-ben. Nem meri tehát ki-
ejteni Swann nevét, mert — bár nyilván az is közrejátszik, hogy fél, hogy 
elárulja Gilberte iránti szerelmét — túl szentnek tűnik ahhoz, hogy kiejt-
se: a primitív gondolkodás tabujára emlékeztető vonás ez. 

A név birtoklása ugyanakkor hatalmat is jelent azon személy fölött, aki-
nek a nevét tudjuk, illetve kimondjuk. E felismerés nyomát találjuk Marcel 
gondolataiban a Champs-Élysées-n, amikor Gilberte egyik játszótársa a kis-
lány nevét kiáltja: "Gilberte neve elsuhant mellettem... magával vitte, érez-
tem, mindazt a sok fogalmat és ismeretet, amivel arról, akihez szólt, a má-
sik, nem én, a barátnő rendelkezett: mindazt, amit e név kiejtése közben a 
barátnő láthatott vagy legalább őrizhetett emlékezetében, mindennapos meg-
hittségüket, egymásnál tett látogatásaikat, azt az egész ismeretlent, ami 
annál fájóbb és érthetetlenebb számomra, mert hisz ez a boldog lány, ellen-
kezőleg, oly otthonos és oly könnyedén mozog benne, hogy most szinte súrolt 
vele, anélkül, hogy én beléje hatolhatnék, míg б egyetlen kiáltással rábízza 
a levegőre...". — Miért érzi úgy a narrátor, hogy a név birtoklásával a ha-
talom is vele jár? Itt is kísért Kratülosz szelleme: úgy tűnik, hogy a név 
annyira egybeesik a személlyel, hogy a személy metaforájának érezzük, mondja 
Marie Miguel-Ollagnier13 és Cassirert idézi: aki egy ember testének bármely 
kis részét, vagy csak a nevét, az árnyékáts tükörképét megszerzi, felülkere-
kedett ezen az emberen és bűvös erőszakot gyakorol rajta. 

A primitív gondolkodással és a gyermeki mentalitással való hasonlatossá-
got azonban legjobban magánál a névadásnál, az alkotásnál érhetjük tetten. 
"Bloch egy ízben csúfolódó hangon kért meg, hogy 'kedves mester'-пек hívjam 
_és б is így nevezett engem. Alapjában mindkettőnknek nagy öröme telt e já-

15Marie M i g u e l - O l l a g n i e r : La mythologie de Marcel Proust. Pa-
ris, 1982. Les Belles-Lettres, 385-397. 
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tékban, mert még abban a korban voltunk, amikor még azt hisszük, hogy mégis 
alkotjuk azt, amit elnevezünk." A gyermeki mentalitás, mely kreatív, neveket 
ad, mítoszokat teremt, tulajdonképpen a Genezist ismétli meg (Isten megte-
remti a világot, elnevezi a napot, az éjszakát, az eget stb., majd az élő-
lényeket Ádámmal nevezteti el) — és ezt az utat járja be a művész is. S 
mint ahogyan Isten is megváltoztatta Abram nevét Ábrahámmá — emeli ki M. 
Miguel-Ollagnier — a prousti hős is személyes és tárgyilagosnak hitt tar-
talmakat lehel a Guermantes névbe. így tesz Elstir, a festő is Proust regé-
nyében, aki "elvette vagy megváltoztatta" a dolgok nevét, s ily módon alkot-
ta őket újjá. De ez már túlmutat a nevek korán és a művészi alkotás korába 
vezetne bennünket. E két kor között azonban egy fájdalmas, de szükségszerű 
korszak helyezkedik el: a szavak kora. 

A SZAVAK KDRA 

Az álmodozások korát a realitások felismerésének kora váltja fel, a ne-
vek elvesztik holdudvarukat és közönséges szavakká minősülnek vissza. De va-
jon teljes-e a narrátor kiábrándulása, melyről б maga oly sokat beszél? Em-
lítettük már, hogy a helynevekkel kapcsolatos ábrándozások mellett rögtön 
megjegyzi: ezek a képek hamisak voltak, és többször is rámutat arra, hogy 
milyen nagy csalódás érte a nevek keltette várakozások után. De mi történik 
például a Guermantes név vonzásával azután, hogy a narrátor bekerül a tár-
saságukba? 

"Guermantes-ék csakugyan eléggé különböztek az arisztokrata társaság 
többségétől, értékesebbek voltak, s ritkán akadt hozzájuk hasonló. Rám, a 
legelső pillantásra, az ellenkező benyomást tették, közönségesnek találtam 
őket, hasonlóknak a többi férfihoz és a többi nőhöz, csak azért, mert elő-
zőleg, mint Balbecben, Firenzében, Pármában, csak a neveket láttam bennük. 
Világos, hogy ebben a szalonban valamennyi nő, akit meisseni porcelán szob-
rocskának képzeltem, azért jobban hasonlított a nők nagy többségéhez. De 
mint ahogy Balbec vagy Firenze, a Guermantes-ok is, miután csalódást okoz-
tak a képzeletnek, mivel inkább hasonlítottak a többiekhez, mint a nevükhöz, 
később, bár alacsonyabb fokon, bizonyos megkülönböztető sajátságokra irányí-
tották figyelmemet..." (kiemelések tőlem). 

Vagyis, Michel Raimond szavaival élve, a narrátor csalódásában, melyet 
Guermantes-ék társaságában érez, kettős mozgás vehető észre: a képzeletbeli 

76Michel R a i m o n d : Proust romancier. Paris, 1984, Sedes, 118. 
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visszaszorulása és az értelem hódítása. "Az értelem összetöri az álmokat, 
de meg tudja találni a valóságban a dolgok költészetét, a hercegnő szeme az 
Ile de France egére emlékeztet... A költészet már nem a nevekből, hanem a 
dologból fakad, a hercegnő nő és már nem tündér..." 

A csalódásnak kétségtelenül van tehát némi ismeret-értéke: a főhős fej-
lődésének keserves, de elkerülhetetlen szakasza, mely ráirányítja figyelmét 
a valóság tényleges értékeire. Nem egyértelmű hát a narrátor kiábrándulása 
sem, az írónál pedig, míg látni fogjuk, a neveknek hatalmas szervező erejük 
van. 

Melyek azok a mozzanatok a főhős életében, amelyek a kiábrándulást elő-
segítik? Első helyen a kommentátorok Brichot etimológiáit szokták említeni: 
a tudós férfiú egymás után cáfolja a narrátor hiedelmeit azáltal, hogy a 
normandiai és bretagne-i helységnevek eredetét feltárja: a költői -fleur 
végződés a fjord (kikötő) szóból származik, Bricqueboeuf furcsán hangzó ne-
vében semmi okunk sincs az ökröt keresni, annál inkább a budh-ot, mely kuny-
hót jelent stb. A nyelvtörténész cáfolata még akkor is érvényes a fikció 
szintjén, ha a valódi nyelvtörténész Vendryes szerint"'7 Brichot elviselhe-
tetlen, pedáns fráter, nevetséges és nagyképű bohóc, akinek az etimológiái 
sem mindig stimmelnek (pedig, mint hozzáteszi, Longnon jó forrás lehetett 
Proust számára). Különös módon az első kritikus, aki az Eltűnt időben fel-
bukkanó kratülizmusra felfigyel, nem az ifjú hős ábrándozásainak hibás vol-
tára helyezi a hangsúlyt, hanem a szerző — Proust — dilettáns etimologizá-
ló szenvedélyére: "Hitt az etimológiában, mint olyan racionális módszerben, 
mellyel behatolhatunk a nevek rejtett jelentésébe és ezután információt 
nyerhetünk a dolgok lényegéről. Olyan koncepció ez, mely Platónhoz nyúlik 
vissza, de melyet ma már egy tudós sem fogadna el...". Vendryes nem veszi 
észre az etimológiai magyarázatok regénybeli funkcióját — szerinte ezek 
"érdektelenek, jelentőség nélküliek, minthogy valójában semmit sem magya-
ráznak meg" — , viszont ráirányítja a figyelmet, még ha elítélő formában is, 
arra, hogy milyen nagy szerepet játszik a kratülizmus Proust alkotási mód-
szerében, mert az tagadhatatlan, hogy a cáfolatul felhozott nyelvtörténeti 
magyarázatok éppoly költőiek az olvasó számára, mint a magukról a nevekről 
szóló képzelgések. 

Az ifjúkori illúziókat azonban másfelől is érik csapások. Charlus gene-
alógiai előadásai és általában, a neveket hordó személyek közelebbi ismere-

17I. m. 122. 
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te rádöbbenti a narrátort arra, hogy "a neveket úgy cserélik, mint az ingü-
ket", a hangzatos arisztokrata neveket olyanok kaparintják meg, mint Verdu-
rinné, akiből Guermantes nagyhercegnő lesz: A tulajdonnév majdnem a köznév-

18 
be csúszik vissza — írja Anne Henry. A Balbec környéki táj is banálissá 
válik akkor, amikor a narrátor már nem a vonatból nézi az állomások névtáb-
láit, hanem autóval járja be a vidéket. 

A szavak korát azonban nemcsak az jellemzi, hogy a nevek elvesztik misz-
tikus varázsukat. Mint ahogyan a hármas felosztás első tagja, a név sem 
pusztán a tulajdonnevet jelentette, hanem magát az ifjúkori poézist is, a 
második kor szója is túlmegy elsődleges jelentésén: a mindennapi kommuniká-
ciót jelenti, mely — mint Genette rámutat — már nem költői, de attól még 
nem lesz igaz. Ellenkezőleg: a szavak világában érvényesül a társadalmi ha-
zugság és a sznobizmus és, tegyük hozzá, megint csak a harmadik korszakot e-
lőlegezve, Proust művészetének egyik legjelentősebb alkotóeleme, a nyelve-
zet általi jellemzés. Guermantes-ék társaságában a narrátor először a tár-
salgás felszínességével szembesül, fe azt hiszi, csak azért mondanak olyan 
lapos közhelyeket, mert б is ott van: "Távozásom legalább megengedi a ven-
dégeknek, ha a profán vendég már nem lesz ott, hogy titkos társasággá ala-
kuljanak... csupa semmiségeket mondtak, biztosan azért, mert én is ott vol-
tam...". Hamarosan rájön azonban, hogy nemcsak a köznapiság, hanem az álság, 
a hazugság is jellemzi ezt a világot (és az igazság csak véletlenül, akarat-
lan gesztusok, elszólások folytán derül ki): a nevek költői világát a kommu-
nikáció hazug eszközeinek, a szavaknak a köznapisága váltja fel. Ez már a 

19 
dandy-k világa, mondja Zima, s ezen kell túllépnie a művésznek: "A dandy-
vel szemben, aki a kommunikációból él és nárcizmqsát a társalgásban és a di-
vatban éli ki, az 'esztéticizmus' művésze a kommunikáció elvetése újtán ke-
resi identitását." A művész célja tehát olyan új nyelv megteremtése, mely 
nincs alávetve a köznapi kommunikáció törvényeinek. 

A DOLGOK KORA 

Elérkeztünk a harmadik korszakba, a dolgokéba. Maga az elnevezés kissé 
zavarba ejtő: a dolgok mintha közelebb állnának a köznapi szavakhoz, mint a 

18Anne H e n r y : Marcel Proust. Théories pour une esthétique. Paris, 1983. 
19P. V. Z i m a : From Dandysm to Art or Narcissus Bifrons = Neohelicon  

XII/2., 1985, 201-238. 
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nevekhez és a neveket megteremtő alkotó tevékenységhez. Mégis, több ok is 
közrejátszik abban, hogy a dolgok korát a művészi alkotás korának tekintsük. 
Először is maga az a tény, hogy 1913-ban ez a cím a Le Temps Retrouvé he-
lyén merült fel; ebben a kötetben pedig éppen arról van szó, hogy a hosszú 
tanulóidő után a narrátor végre nekilát az alkotásnak és megírja a könyvét. 
Másrészt logikusan is csak a szintézis jöhet a tézis (költészet) antitézis 
(kritika, köznapiság) után: ez pedig a poézist és a tudatosságot magában 
foglaló teremtő tevékenység. Végül pedig feltevésünket támasztja alá a hár-
mas tagolódás XIX. századi modellje is — de erről később, a forrásoknál be-
szélünk . 

A dolgok kora tehát az a kor, melyben az ifjúkori kratülizmus megszün-
tetve, megőrizve és felemelve az alkotás szintjére jut el. Ezen a szinten 
vizsgálhatjuk meg tehát Proustnak azt az írói stratégiáját, mely a kratü-
lista nevek megalkotásán túl a nevek rendszerbe foglalását eredményezte. 

Már Roland Barthes felfigyelt arra, hogy az Eltűnt időben a nevek ono-
masztikus rendszerré állnak össze. Ö maga az arisztokrata (nőrímre végződő: 
Guermantes, Agrigente, Laumes) és a polgári (hímrím: Cottard, Brichot, Bloch, 
Morel) nevek' különbségére utal, bár elég sok kivétel van e szabály alól. Ar-
ra is rámutatott, hogy még a fiktív nevek is franciás hangzásúak: közös 
jellemzőjük a "plausibilité francophonique", igazi jelöltjük pedig Francia-
ország, illetve a "francité". 

Barthes azonban nem állt meg az onomasztikus rendszer létezésének pusz-
ta felvetésénél, hanem — és ezt a gondolatot is elsőként fogalmazta meg — 
kimondta: a régóta érlelődő regényt akkor sikerült Proustnak formába önte-
nie, amikor rátalált erre a rendszerre, mely a regény visszaemlékezés-vonu-
latának fontos alkotóeleme. "Az a poétikai esemény, mely 'beindította' az 
Eltűnt időt, a Nevek felfedezése volt — írja —; kétségtelen, hogy Proust 
már a Sainte-Beuve óta birtokában volt egyes neveknek (Combray, Guermantes); 
de úgy tűnik, hogy csak 1907 és 1909 között alkotta meg egészében az Eltűnt 
idő onomasztikus rendszerét: mihelyt ez a rendszer létrejött, a mű azonnal 

20 21 elkészült." Ezt a gondolatot fűzi tovább Alain Roger, aki szerint a Jean 
Santeuil azért "nem állt össze", mert a szereplők többségének a nevében a 
főhős nevének a kezdőbetűje, az s kényszeres és nárcisztikus módon ismétlő-
dik. 

Alain R o g e r : Proust. Les plaisirs et les noms. Paris, 1985. Denoel. 83. 
21, 

20 

LUo. 
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Jean Milly a szintagmák szintjén, lexikai asszociációk alapján fedez 
fel rendszereket a regényben. A Guermantes névnél például, a sokak által em-
legetett orangé és amaranthes szinesztézián kívül — a neveket körülvevő 
szövegkörnyezetben található -antesra vagy hasonlóan végződő szavak kieme-
lésével (descendante de Genevieve de Brabant, terres immenses, cités puis-
santes, intelligente, intéressante) megállapítja, hogy ugyanaz a szótag, a 
kratülista eljárás szerint, tartalmazni tudja a hercegnő morális figurájá-
nak összes vonásait: a képzeletbelit, a feudálist, az intelligens és érde-
kes klikk tagját stb. 

A legmerészebb kísérletet Alain Roger tette Proust onomasztikus rend-
szerének feltárására pszichoanalitikus indíttatású könyvében, a Les plasirs 
et les nomsban. Hogyan épül fel ez a rendszer, melyet Roger "onomastique 
orgastique"-nak nevez? A nevekben található legkisebb közös egységek, a gyö-
kök előfordulásai szerint. Roger ugyanis nemcsak kratülizmusról, hanem — 

22 
Lejeune nyomán — másodlagos kratülizmusról is beszél: két jelölő hason-
lóságából arra lehet következtetni, hogy hasonlóság áll fenn a jelöltek kö-
zött is — tehát nemcsak a közös gyököket tartalmazó nevek hangalakja, ha-
nem a jelölt személyek morális arculata is közös. A közös gyököket tartal-
mazó nevek sorozatai mind egy nagy kapcsolat-hálóba illeszkednek bele: ez a 
vágy hálója. Egyetlen általános közös nevező van csak: az, amely mind a négy 
szeretett nő nevében megtalálható: az -er-. Gilberte, Albertine, Guermantes, 
Stermaria — de jelen van még Berma, Bergotte, Cambremer, Verdurin, Saint-
Euverte, Esther, Robert és még sokak nevében. Annyira általános tehát, hogy 
az elbeszélés mátrixának lehetne nevezni — még a címben is kétszer szere-
pel: A la recherche du temps perdu. A nevek rokonsága — közös elsődleges 
vagy másodlagos gyökeik — alapján Roger négy sorozatot állít fel: Gilberte, 
Albertine, Guermantes hercegnő és Charlus sorozatát, melyek egymáshoz való 
kapcsolódásaik révén egyetlen erőteljes struktúrába szerveződnek. Minden 
sorozatnak vannak kezdeményezői: kerítők és közvetítők, ők hozzák kapcso-
latba a narrátort az illető személlyel. A közvetítők mind művészek (Elstir, 
Bergotte). Guermantes hercegnőnek nincs közvetítője (Albertine-nek például 
Elstir az): az б esetében ezt a funkciót maga az arisztokrata név töltötte 
be. Innen származik a főhős csalódása is, amikor észreveszi, hogy Oriane 
csak egy név: külseje (nagy orr, vörös arc) nem felel meg a neve keltette 
várakozásoknak. Charlus-nek sincs közvetítője, minthogy б úgy véli, hogy 

22Philippe Le j e u ne: Les carafes de la Vivonne = Recherche de Proust, 
Paris, 1980. Seuil, 163-196. 
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"egy két lábon járó műalkotás". Bőven vannak viszont kerítői: Jupien, Morei, 
Robert, Bloch és Rachel. 

Roger onomasztikus rendszeréből már csak két név hiányzik: Swanné és a 
narrátoré. Swann neve nem vezethető vissza más névre, nincsenek oldalirányú 
kapcsolatai sem a négy széria elsődleges vagy másodlagos gyökeivel. Miben 
különbözik Swann a többiektől? Abban, hogy mindent esztétikai élménnyé vál-
toztat át, még az állapotos konyhalány láttán is egy Giotto festmény jut e-
szébe. 6 tehát az univerzális esztéta, de ezen kívül, a regény elején, az 
Odette-be szerelmes férfi is: ez a szerelem lesz a többi szerelem modellje, 
így válik Swann története az Eltűnt idő esztétikai és erotikus paradigmájá-
vá, s ezáltal, bármennyire magányos, hallgatag és sorozaton kívüli, végig 
jelen van a regényben. Tulajdonképpen mindenki az б jegyében mozog: még ak-
kor is, amikor elfelejtik, sőt megtagadják a nevét (apja halála után Gil-
berte felveszi mostohaapja, Forcheville nevét). Ami a narrátort illeti, há-
romezer oldalon át megőrzött névtelensége nyilván csak véletlenül törik meg. 
De miért e névtelenség? Roger szerint ennek két oka van. Az első az, hogy a 
Marcel név túlzottan is jól beilleszkedett volna minden sorozatba, és Proust 
el akarta kerülni, hogy jövendő kritikusai hősét vele azonosítsák (bár ezt 
így is megtették: gondoljunk csak Painter Proust-életrajzára). A másik ok 
— és ez a Les-plaisirs et les noms konklúziója — viszont az, hogy a narrá-
tor Swann "homológja" lévén szintén nem lehet látványosan jelen a soroza-
tokban, sőt háttérbe kell szorulnia szellemi atyja, Swann mögött. 

x 

A prousti nevek birodalmában tett kalandozásunk végén már csak egy kér-
dés marad hátra, de éppen a leglényegesebb: a miért? Miért jutnak oly nagy 
szerephez a nevek az Eltűnt időben, hogy saját magukon kívül még egy egész 
világszemlélet hordozóivá, képviselőivé is válnak? És vajon miért alakított 
ki Proust — tudatosan vagy nem — olyan összefüggéseket közöttük, hogy lehe-
tetlen észre nem vennünk a nevek rendszerét, sőt rendszereit? 

A kérdést két oldalról közelíthetjük meg, a források és a művészi szem-
lélet felől, de mint ahogyan Méséglise és Guermantes sem kibékíthetetlen, 
sőt egymással összeölelkezik, úgy a mi két megközelítési oldalunk is szoro-
san összefügg és feltételezi egymást. 

Lássuk először a forrásokat. A földrajzi neveket és azok etimológiáit 
Proust bizonyíthatóan Longnon-tól hallotta — maga a mű, Franciaország hely-
nevei — csak Proust halála után jelent meg. Platónt természetesen ismerte, 
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de Kratülosz elméletéről olvashatott Bréal szemantikájában is. Ami a szi-
nesztéziát és annak alfaját, a hangszimbolikát illeti, annak a francia iro-
dalomban komoly hagyományai vannak a doulce Francétól kezdve Rabelais meg-
fagyott szavain és főleg a romantikán át (Hugo, Gautier) a szimbolizmusig 
(Baudelaire Correspondancesa, Rimbaud színes magánhangzói, Huysmans likő-
rökkel működő szájorgonája) és Robert de Montesquieu-ig, akinek Proust így 
ír: ön az, akinél "a színek és a hangok válaszolnak egymásnak". Fernand 

23 
Baldensperger érdekes párhuzamra mutat rá Proust narrátorának és K. Ph. 
Moritz XVIII. századi német író Anton Reiserének álmodozásai között: a gyer-
mek Anton a még nem ismert városokról magánhangzóik hangzása alapján előze-
tes képeket alakít ki: Hannover magas házakat és tornyokat, tiszta és vilá-
gos képzeteket, míg Braunschweig hosszában elnyújtott, sötétebb és tágasabb 
várost jelent számára. Minthogy a közvetlen hatás teljességgel valószínűt-
len, Baldensperger a korrespondenciákat egy közös forrásig, a Fénelon köré-
hez tartozó kvietista Mme de la Motte Guyon-ig vezeti vissza, akinek gondo-
latai a romantikában váltak közkinccsé. De azt is megjegyzi, hogy a színes 
hallás pszichológiai anomália lévén, Proust orvosi könyvekben is olvasha-
tott róla. 

A hármas tagolódás általánosan ismert XIX. századi séma, mely szerint 
24 

az emberiség története megismétli az egyéni tudat fejlődését. Comte, Hugo, 
majd George Eliot szerint az ifjúkor a költészet kora, a boldogságé, a ter-
mészettel való spontán harmóniáé. Ezt a harmóniát kell meghaladnunk ahhoz, 
hogy egy átgondoltabb, tudatosabb formában újrateremtsük, s ennek a folya-
matnak a középső állomása a tudományos, száraz vizsgálódás. Egyedül a művé-
szet, az apprentissage végállomása teszi lehetővé a természettel való egye-
sülést, mely már nem passzív, mint a gyermekkorban, hanem egy magasabb, tu-
datos szint eredménye. 

A kritikus második korszakkal kapcsolatban Anne Henry ugyancsak XIX. 
századi elődöket említ: Male-t, Maury-t és Müllert, akik a pozitivista de-
misztifikáció jegyében a középkori legendákat téves olvasatnak, a mitológi-
át pedig a nyelv betegségének tulajdonították. E tanokat elsősorban az a 
Bréal közvetíthette Proustnak, aki anyai ágon unokatestvére volt. 

A primitív gondolkodás vonatkozásában egyelőre bizonytalanok vagyunk. 
Kézenfekvő lenne azt feltételeznünk, hogy Proust olvasta Lévy-Bruhl 1908-

23I. m. 331. 
24Anne H e n r y : i. m. 308. 

493 



ban megjelent Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures című mű-
vét, de erre semmiféle bizonyítékunk sincs: az 1913-ig közölt Proust-leve-
lezés köteteinek névmutatójában nyomát sem találjuk Lévy-Bruhlnek. Pedig 
könnyen elképzelhető lenne (és valószínű), hogy a század végén fellendült 
francia etnológia megmozgatta Proust képzeletét. Egyetlen biztos pontunk 
marad hát: a Biblia. 

Ha mármost a nevek szerepét az alkotás felől közelítjük meg, támaszkod-
25 

hatunk olyan apró életrajzi adalékra, melyet Serge Gaubert ismertet a Le 
jeu de l'al-phabet című írásában: Proust és barátai szenvedélyesen játszot-
tak a nevekkel, anagrammákat gyártottak saját nevükből — így lett Bibesco 
Ocsebib, Marcel Lecram. Párhuzamot vonhatunk más alkotókkal, akiknél a ne-
vek szintén központi helyet töltöttek be, például Kosztolányival. A legcél-
szerűbb azonban, ha magához a műhöz fordulunk a válaszért és az írás művé-
szetét összevetjük egy másik művészeti ággal, a festészettel. Két idézet a 
Bimbózó lányokból: "Mármost Elstir épp azon fáradt, hogy a dolgokat ne va-
lóságuk, hanem első szemléletünk optikai csalódásai szerint ábrázolja." És: 
"És hogyha az Atyaisten úgy alkotta a dolgokat, hogy sorra megnevezte őket, 
Elstir viszont elvette vagy megváltoztatta a nevüket, s ily módon alkotta 
őket újjá..." Elstir képei tehát azt bizonyítják, hogy a műalkotás új való-
ságot teremt és ez a köznapi való tulajdonságainak metamorfózisát teszi 
szükségessé. Az író új nyelvet hoz létre, melyben a nevek körül sajátos mi-
tológia, egy új valóság bontakozik ki. 

Balzac Emberi színjátékának és az Eltűnt időnek rokonsága mindenki előtt 
ismeretes: tudjuk, hogy művének megírásakor Proust a balzaci világhoz mér-
hető szintézist akart létrehozni. Miért van az, hogy Proust művéhez nem ké-

26 
szült (nem készülhetett) olyan repertórium, mint Fernand Lotte-é, mely a 
szereplők összes adatait (név, származás, születési dátum, hivatali előme-
netel, anyagi helyzet stb.) tartalmazza? Készült ugyan repertórium már 

27 
1927-ben — Charles Daudet-é, vagy az angol Spelding-é (1959) — , de ezek 
sem nyújtanak több konkrétumot a Pléiade-kiadás indexénél. A választ első 

25 Serge G a u b e r t : Le jeu de l'alphabet = Recherche de Proust, Paris, 
1980. Seuil, 68-88. 

26 
Fernand L o t t e : Dictionnaire biographique des personnages fictifs de 

la Comédie Humaine, 1952. 27 
Charles D a u d e t : Répertoire des personnages de "A la recherche du 

temps perdu. Paris, 1927, NRF; P. A. S p e l d i n g : A Reader's Handbook to 
Proust. London, 1959, Chatto and Windus. 
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fokon maga Proust adja meg François Fosca-hoz írott levelében, a "diction-
naire des personnages" tárgyában, melyet Léon Pierre-Quint közöl Proust-

28 
könyve függelékében. -

"Az Ön helyében én egy eredeti elemet vinnék bele, például úgy, hogy 
korlátoznám az anyagi, társadalmi stb. adatokat, melyek oly nagy helyet 
foglalnak el Balzacnál... Egy Balzac-repertóriumban elkerülhetetlenül ilyen 
jellegű adatokat fog találni: 'Duchesse de Maufrigueuse, később Princesse 
de Cadignan, 1811-ben, de Marsay tanácsára, aki akkor a szeretője volt, 
20 000 frank évjáradékot fektetett be. 1827-ben a hercegnő vagyona 37 000 
frank évjáradékra emelkedett' stb. Nos, még akkor is, ha a tisztán társa-
dalmi terepen maradunk, én azt szeretném, ha ezeket a túlzottan balzaci 
dolgokat kiiktatnánk és helyükre például ezt tennénk: 'Oriane de Guerman-
tes, Princesse des Laumes, később Duchesse de Guermantes, nem hajlandó Iéna 
hercegnőék társaságába járni abban az időben, amikor még Princesse des Lau-
mes (lásd Du Coté de chez Swann), később azonban meghitt barátjuk lesz és 
még Párma hercegnőt is rá akarja venni arra, hogy elmenjen hozzájuk (lásd 
Le Cote de Guermantes)'." 

Proustnak igaza van. Nem is nagyon tudnánk több "külső" adatot közölni 
Guermantes hercegnőről: tudjuk ugyan, hogy nagyon gazdag, de nem tudjuk, 
hogyan kezeli vagyonát és mennyibe kerülnek toalettjei. Az a világ, melyben 
Proust hősei mozognak, nem a konkrétumok világa. Távol vagyunk már Balzac 
korának dinamizmusától, a társadalmi cselekvés nagy emberi színjátékától. 
Proust kora nem a felemelkedésé, hanem a befelé fordulásé. Nem a világ meg-
hódításáé, hanem egy új, szubjektív világ megteremtéséé. S ebben a világban 
már nem is személyek, hanem csak nevek mozognak. De ez már továbbvezetne a 
prousti regényalakok kérdéséhez. 

no Léon P i e r r e - Q u i n t : Marcel Proust. Paris, 1925. 
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B A R A B Á S JUDIT 

BULGAKOV: A MESTER ÉS MARGARITA 

BEVEZETÉS AZ ELEMZÉSHEZ 

A regény olyan sokrétű és gazdag, szimbólumrendszere, utalásainak értel-
mezhetősége annyi lehetséges alternatívát vet fel, hogy egyetlen, viszonylag 
rövid szöveg keretein belül meg sem kísérelhetünk valamennyi kérdésre vá-
laszt adni. Jelen elemzés csak néhány problémát választ ki a legfontosabbnak 
ítéltek közül, és azokat vizsgálja, nevezetesen: a regény különböző rétegei-
nek egymáshoz való viszonyát, illetve ennek jelentőségét, az elbeszélői hang 
és az elbeszélő szerepét, az egyes, fontosabb figurák helyét, funkcióját, és 
végül megkísérli felvázolni a mű értékvilágát, értékszerkeeetét. 

A REGÉNY SAJÁTOS SZERKEZETÉBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁK 

Minden további kérdés tárgyalása előtt feltétlenül ki kell térnünk a re-
gény speciális szerkezetére, hiszen ez a struktúra messzemenőleg meghatároz-
za a mű értelmezését. 

A műben világosan megkülönböztethetünk három, szuverén tér-, idő- és 
szereplőrendszert, mely rendszerek, összekapcsolódva, egymásra rímelve adják 
a szöveg struktúráját. A három rendszer elbeszélői módszere különbözik — 
nincs egy egységes elbeszélő. Erről részletesen ld. az előadásszint tárgya-
lásakor. A fent említett rendszerek a következőek: 

1. A 20-as évek Moszkvájának, jellegzetes, célirányosan kiválasztott fi-
guráinak egyértelműen szatirikus, tehát kritikai célzatú ábrázolása. Ugyan-
ide tartozik — realitásánál fogva — a Mester és Margarita története, bár ez 
nélkülöz minden szatirikus élt. Ez a szál lesz a fő szervezőerő a szintek 
összekapcsolásában. (A két — egyaránt reálisnak nevezhető — cselekményszál 

496 



a regényben a feszültség fokozásának érdekében állandóan keresztezi egy-
mást, mindaddig, amíg a Második könyvben, a 19. fejezettől kezdődően — Mar-
garita találkozik Azazellóval — a második válik dominánssá.) 

2. Erre a reális szintre épül rá a fantasztikum rétege. Moszkvában kí-
séretével együtt feltűnik Woland, a Sátán. Ő képviseli a téren-időn kívüli-
séget, az abszolút tudást. Kultúrákon és korokon ível át, örökkévaló és hal-
hatatlan. A regény folyamán az 1. és 2. szint szorosan összefonódik, a tu-
lajdonképpeni lineárisan előrehaladó cselekményszálat a Sátán tettei adják. 

3. A "regény a regényben" — Krisztus és Pilátus fiktív története — fi-
lozofikus példázat hatalom és szabadság, hatalom és erkölcs viszonyáról. A 
"regény a regényben" megjelölést két okból alkalmazhatjuk: egyfelől, mert 
valóban külön, szuverén történet Jesuáról és Pilátusról. Másfelől, mert az 
1. ábrázolási szint egyik szereplőjének, a Mesternek a regénye. Am nem csu-
pán ennyi — erre a műben elfoglalt helye figyelmeztet. Három folytatásban 
olvashatjuk: a 2. fejezetben — Ponczius Pilátus — Woland, a Sátán meséli 
el Berlioznak és Hontalan Ivánnak. A 16. fejezetben — A kivégzés — Honta-
lan Iván álmodja, és csak -a 25—26, fejezetekben — Hogyan próbálta a hely-
tartó megmenteni a Keriáth-béli Júdást, A temetés — olvassa Margarita "di-
rekt" formájában, mint a Mester megkerült regényének befejezését. 

A narráció is ennek a szerkezetnek megfelelően bonyolultabb lesz. 

ELÖADÁSSZINT, ELBESZÉLŐK 

Alapvetően két előadásszintet különböztethetünk meg a műben: a Jesua— 
Pilátus betéttörténet kivételével a regény hangvétele ironikus, elbeszélője 
szubjektív, külső, megnevezetlen. 

A betéttörténet — a 3. ábrázolási szint — kérdése már bonyolultabb. 
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az irónia teljes mértékben hiányzik elő-
adásmódjából, de az elbeszélő kérdéses. A legvalószínűbb feltételezés, hogy 
a Mester "rögzített" elbeszélése, regénye a történet. Ez ilyen direkt módon 
csak a 25—26. fejezetekben jelenik meg. A másik két részben a történetet 
interpretáló személyek minősítésére szolgál: a mesélő Woland, az álmodó 
Hontalan Iván ismerik a történetet, részesei annak, és ez bizonyos érték-

*Az elbeszélő helyzet meghatározásához Szegedy-Maszák Mihály terminoló-
giáját alkalmazom, Id.: Sz.-M. M.: Az elbeszélő szövegek rétegei — In: "A 
regény, amint írja önmagát", Bp. 1980. 
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többlettel ruházza fel őket. (Részletesebben ld. az egyes szereplők elem-
zésénél.) Tehát áttételes narrációval van dolgunk: a konkrét narrátorokon 
kívül, azok felett működik egy másik, a regényt egységbe szervező, a réte-
geket összekötő. 

SZEREPLÖK 

A műnek számos, különböző súlyú és jelentőségű szereplője van. Közülük 
nyilván azok a figurák érdemesek az önálló elemzésre, akiknek a regényen 
belül — jobb szó híján — sorsuk van. 

Ezek a következőek: Berlioz, Hontalan Iván, a költő, a Mester, Margari-
ta, Woland, valamint a betéttörtéhetből Jesua, Pilátus és Lévi Máté. 

Külön csoportot alkot az a nem kevés szereplő, akik csupán egy-egy epi-
zódban jelennek meg — pl. Poplavszkij, Berlioz nagybátyja, Andrej Fokics, 
a Varietészínház büfése —, vagy egyetlen, karakteres vonásukkal képvisel-
nek valami lényegeset és tipikusát a mű folyamán, a szatirikus ábrázolás 
céljait szolgálva ezzel. Ilyenek pl. Nyikanor Ivanovics Boszoj, a házmegbí-
zott, Lihogyejev, a Varieté igazgatója. Az ő esetükben mindig a jelenség a 
fontos, melyet reprezentálnak. Érdemes megjegyezni, hogy ők a regény folya-
mán nem cselekvők a szó szoros értelmében, hanem történik velük valami, el-
szenvedik az eseményeket. 

A FANTASZTIKUM KÉRDÉSÉRŐL 

Önként adódik az a kérdés, mi indokolja a mű reális közegében a fantasz-
tikum feltűntét. Könnyen belátható, hogy a 20-as évek Moszkvája legalább 
annyira irracionális, kiszámíthatatlan, mint Wolandék világa. Az emberek 
élete felett kiszámíthatatlan hatalom rendelkezik, tetteik és sorsuk kívül-
ről meghatározott — igaz, nem transzcendens erők, hanem egy hatalmi-poli-
tikai apparátus által. 

"Egy ízben, munkaszüneti napon, rendőr csengetett be a lakásba, kihívta az 
előszobába a második lakót..., és azt mondta, kérik, menjen le egy percre 
az őrszobára, valamit aláírni. A lakó meghagyta Anfiszának..., ha bárki ke-
resné telefonon, mondja meg, hogy tíz perc múlva visszajön — azzal elvo-
nult a fehér kesztyűs, takaros rendőrrel. De nemcsak, hogy tíz perc múlva 
— azóta sem jött vissza; és az egészben a legfurcsább, hogy vele együtt a 
rendőr is eltűnt. 
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Hétfőn eltűnt a másik lakó is, szerdán pedig Belomutot nyelte el a föld 
— igaz, másféle körülmények közt. Reggel eljött érte az autó, mint minden-
nap, hogy elvigye a hivatalába, el is vitte, de vissza már nem hozott sen-
kit, sőt, az autó maga sem jött vissza többé." 

(7. fej. 89-90. o.) 

Tehát a Sátán, egy par excellence irracionális, irreális erő megjelené-
se ebben a közegben maximálisan jogosult: б lehet egyedül képes a valósá-
gos, ésszerű realitás — akár csak időleges — helyrezökkentésére, igazság-
szolgáltatásra. Természetesen б maga is felismeri az adott realitás valós 
természetét: 

"Engedje meg, mármost, hogy megkérdezzem: hogyan irányíthatja az ember a 
földi dolgokat, ha még nevetségesen rövid időre, nos, mondjuk, egy ezredév-
re sem készíthet tervet... de ez még semmi: hiszen saját holnapjáért sem 
kezeskedhet. 

Általában senki sem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.'" 
(Woland Berliozhoz — 1. fej. 15. o.) 

A FŐBB SZEREPLÖK: MIHAIL ALEKSZANDROVICS BERLIOZ 

Bár az alak csak a mű első fejezeteiben szerepel, mégis különös jelen-
tőségű. Az б halála az első láncszem abban a furcsa eseménysorban, mely Wo-
land érkezésével kezdetét veszi, és figurája a regény egészében is kulcs-
fontosságú. Berlioz "egy vaskos irodalmi folyóirat szerkesztője, és vezető-
ségi elnöke az egyik legnagyobb irodalmi társaságnak" — tehát hatalom van 
a kezében, és ezt a hatalmat a kultúra területén gyakorolja. 

A regény folyamán egyetlen jelenetben tűnik fel cselekvőként: abban a 
vitában, amelyet Hontalan Iván költővel annak poémájárói, majd Wolanddal 
Jézus, illetve "a" természetfeletti létéről vagy nemlétéről folytat. 

Ivan Nyikolajevics Ponirjov, Hontalan, a költő a folyóirat megbízásából 
írt egy "vallásellenes" poémát Jézusról. 

"Nehéz eldönteni, hogy mi vitte tévútra Ivan Nyikolajevicset: tehetségének 
láttató ereje, vagy pedig az a körülmény, hogy fogalma sem volt a kérdés-
ről, amelyről költeményét írta, de annyi bizonyos, hogy Jézusa, hogy is 
mondjam, hús-vér, eleven Jézussá sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor 

*A felhasznált kiadás: Bulgakov: A Mester és Margarita (ford. Szöllősy 
Klára — Budapest, 1971). 
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élt a földön, igaz, minden elképzelhető rossz tulajdonsággal fel volt ru-
házva." 

(1. fej. 9. o.) 

A beszélgetés során tárul fel Berlioz leglényegesebb vonása: értelmisé-
gi, pozícióval rendelkezik — a művészettel hivatásszerűen kell foglalkoznia. 
Am az önálló gondolkodás és az esztétikai szempontú ítélkezés képességét el-
vesztette vagy feladta: Iván versének nem művészi minőségével foglalkozik; 
hogy a mű jó vagy rossz, fel sem merül — hogy Hontalan rossz költő, azt 
csak később, egészen más összefüggésből tudjuk meg. A poéma csakis olyan 
szempontból érdekli, mennyire teljesíti a kitűzött manipulatív — ha tetszik, 
politikai — célt: a vallásellenességet. Kétségkívül meglevő műveltségét is 
ennek minél meggyőzőbb bizonygatására használja fel. Annak a kultúrpolitiká-
nak kétely nélküli feltétlen képviselője és alkalmazottja, mely azt vallja, 
hogy a művészi alkotás csaknem kizárólagos feladata az ideológiai, az esz-
tétikum tökéletes háttérbe szorításával. Minősítésének kritériumai pedig, 
hogy mennyire szolgálja és fejezi ki az aktuális ideológia eszméit. 

Berlioz nem erkölcstelen, nem megalkuvó — csupán korlátolt, nem 
gondolkodik el a valóságon, melyben él. Ez mindennél világosabban derül ki 
Wolanddal folytatott beszélgetéséből. Berlioz természetesen ateista, az ör-
dög létezésében ugyanúgy nem hisz, mint Jézus valaha volt létében. Woland 
nem is ebben a hitében akarja megingatni, б csak a valóság irracionális vol-
tára hívja fel Berlioz figyelmét, eredménytelenül. Hiszen ugyanaz a kétely 
nélküliség, amely a kultúrpolitika szolgálatát jellemzi, jelenik meg Ber-
lioz mindennapi létezésében: megingathatatlan biztonsággal él a világban. 
(A kételyt, a kiszolgáltatottság érzetét a regényben csak a mester ismeri, 
hiszen ő saját bőrén tapasztalta keservesen, össze is roppant belé. Számos 
szereplő ellenkező előjellel ismeri ugyanezt, tudja, hogy milyen módszere-
ket kell elsajátítania a boldoguláshoz, és létfenntartása érdekében habo-
zás nélkül asszimilálódik — pl. Nyikanor Ivanovics.) 

Berlioz halála épp ezért szimbolikus, az öntudatlan létezés büntetése: 
a fejét vágja le a villamos, a fejét, ahol a gondolatoknak kellett volna 
lakniuk. Ő elfelejtett gondolkodni, ennyi a vétke, nem több. Woland nem is 
bünteti tovább, mindössze — Berlioz világnézetének megfelelően — halála 
után a nemlétbe küldi. 
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HONTALAN IVÁN 

Ö a regény azon szereplője, aki a legtöbbet változik, mondhatni, gyöke-
resen átalakul. Két döntő találkozás idézi elő az átalakulást: Iván tanúja 
Woland és Berlioz beszélgetésének, valamint Berlioz halálának is, az ideg-
klinikán pedig megismerkedik a Mesterrel. 

Hontalan költő: az б alkotása az a poéma, melynek főszereplőjét, Jézust 
Berlioz túlságosan élő alaknak ítélte, és ezt rótta fel a mű fő hibájaként. 
Tulajdonképpen Ivánt a poéma hozza kapcsolatba a történettel, ez indokolja, 
hogy részese lehet. 

Hontalan számára is magától értetődő és természetes az a követelmény, 
amelyet Berlioz támaszt költeményével szemben — ti. hogy bizonyítsa be, Jé-
zus nem létezett és nem is létezhetett. 

De Berlioz halála és az a tény, hogy számára értelmezhetetlen események 
tanúja volt, zavart lelkiállapotba dönti, ugyanakkor elindít benne egy fo-
lyamatot, melynek során egész jelleme és világlátása megváltozik. Az új szfé-
r a — a Woland által képviselt természetfeletti, transzcendens — megjelené-
se megrendíti a világban való, addig Berliozhoz hasonlóan öntudatlan létezé-
sét és biztonságát. Az idegklinikára kerülve kívülmarad a világon, csak be-
felé élhet, tehát fel kell dolgoznia mindazt, ami vele történt. Eleinte a 
teljes zavar és tiltakozás jellemzi, később megpróbálja logikusan rendsze-
rezni és értelmezni az eseményeket. Ez természetesen nem sikerülhet, hiszen 
a Sátán létét nem lehet logikai alapon elfogadni. Hontalan átéli a raciona-
litás korlátait és kudarcát. 

A Mesterrel való beszélgetésével lesz átalakulása teljes. Itt szükséges 
kitérni Woland szférájának egyik, áttételesen értelmezhető tartalmára, hisz 
nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy Hontalan végül elhiszi a Sátán, a 
természetfeletti létezését. Végighallgatott egy történetet Pilátusról és Je-
suáról — ugyanarról, amiről az б poémája is szól —, Woland előadásában. A 
történet azonos még a Mester regényének — 25—26. fejezetek — első részé-
vel, a folytatást pedig Iván álmodja tovább (16. fej.). Tehát a Jesua—Pilá-
tus történet által Hontalan részese lett egy, a számára eddig nem létező tu-
datrétegnek: a transzcendens és az alkotó képzelet világának. Eddig teljes 
biztonsággal gyártott "programkölteményeket", melyek megfeleltek a Berlioz 
által is képviselt művészetfelfogásnak. (Hiszen sikeres költő, verseit, sőt 
fényképét is közli az újság.) A Wolanddal, és főképp a Mesterrel való talál-
kozása után nemcsak azt ismeri el, hogy versei rosszak, hanem felhagy a köl-
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tészettel, és — amint az Epilógusból megtudjuk — történettudománnyal, fi-
lozófiával kezd helyette foglalkozni. 

"Én pedig állom a szavamat: többé nem írok verset. Most más érdekel. — El-
mosolyodott, és tébolyult, üres pillantással nézett a messzeségbe. — Tudja, 
nagyon sok mindent megértettem, mialatt itt feküdtem. Másról akarok Írni." 

(30. fej. 451. o.) 

Rádöbbent, hogy a művészet alapvetően más és több, mint ahogy eddig hit-
te, és pontosan a költészetnek a racionálist meghaladó mozzanatával több. U-
gyanakkor a Mester — a nem beolvadó, nem idomuló művész — sorsa érzéklete-
sen világítja meg számára, hogy igazi, szuverén alkotó az adott valóságban, 
az adott körülmények között létezni, vegetálni sem tud, az ideggyógyintézet 
önként vállalt zártsága az egyetlen menedék. Ö, Hontalan, nem ilyen alkotó: 
ez az oka, hogy csak álmodhatja Pilátus történetének folytatását. 

De mindez nem múlhat el felette nyomtalanul: a sóvárgás az alkotás és a 
transzcendencia után megmarad. (A kettő a mű rendszerében elválaszthatatlan: 
igazi költészet nem létezik transzcendencia nélkül.) Mivel önálló teremtésre 
nem képes, a sóvárgást csak álom formájában élheti ki, "minden évben, tava-
szi holdtölte közeledtével". (Az álomkép tökéletesen azonos Pilátus álmával 
a 26. fejezetben.) 

"Az ágytól az asztalig széles holdsugár-ösvény terül, és ezen az úton vörös 
bélésű fehér palástos férfi indul el, egyenesen a hold felé. Mellette ron-
gyos chitonba öltözött, veréstől eltorzult, összekarmolt arcú fiatal férfi 
lépked. Beszélgetnek, vitatkoznak nagy hévvel, látszik, hogy szeretnének 
tisztázni valamit egymás között." 

(Epilógus 476. o.) 

Iván ugyanazt a funkciót tölti be, mint a betéttörténetben Lévi Máté. Û 
a Mester tanítványa, akit a vele való találkozás tesz az igazi művészet ré-
szesévé, szabadít meg a kizárólagos hétköznapi realitástól. Nyilván erre le-
hetett benne valami alapvető hajlam is, hisz Jézusa "hús-vér" alak lett. 

"Nézzünk szembe az igazsággal... Maga is őrült, én is az vagyok, minek is 
tagadnánk. A találkozás annyira megrendítette magát, hogy az elméje meghib-
bant, mert valószínűleg hajlama volt erre." 

(a Mester Ivánhoz — 13. fej. 164. o.) 
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Iván ugyan nem igazi művész, tehát nem folytathatja, amit a Mester kép-
viselt, de megőrzi az adományt. Itt minősíttetik a regény reális világa: 
már ennyi költészetért, elvágyódásért is — látszólagos vagy valódi — őrü-
lettel, ideggyengeséggel kell fizetnie Ivánnak, a Mester számára pedig, aki 
gyakorolta ezt a művészi magatartást, kizárólag téren — időn, realitáson — 
kívül létezik menedék. Ezt a menedéket csak természetfeletti erők adhatják 
meg — ám ez Ivánnak már nem jár. Kettős kötöttségben él tovább: az alkotó 
tehetség hiánya a valósághoz köti, de élménye — Woland és a Mester — örök 
sóvárgást plántált belé. A kettősség végső tartalma pozitív, a sóvárgás, ha 
tetszik, értékőrző. Ez emeli ki Ivánt a sivár, esetenként pusztító hétköz-
napi realitásból. 

A MESTER 

Nevezhetjük a regény kulcsfigurájának. A központi konfliktust, problé-
mát az б sorsa hordozza — művész és hatalom, a művészet lehetőségeinek vagy 
épp adott körülmények között ellehetetlenülésének problémáját. 

A mű közepén — a 13. fejezetben — tűnik fel, az idegklinikán, Honta-
lan szomszédjaként. Rövidesen kiderül, hogy számára a bezártság egyáltalá-
ban nem terhes, de önként vállalt, egyetlen lehetőség. 

"— Ha ki tud menni az erkélyre, már meg is lóghat innét. Vagy nagyon magas? 
— Nem — válaszolta a vendég határozottan. — Nem azért nem szökhetek meg 

innét, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem." 
(13. fej. 159. o.) 

A Mester értelmiségi — méghozzá, amint a Hontalannak elmondott törté-
netéből kiderül, olyan par excellence értelmiségi, akit a hivatásán kívül 
más nemigen érdekel, sz-inte a realitáson kívül létezik. Képzettsége is le-
hetővé teszi ezt: történész, múzeumban dolgozik. Az anyagi, megszerezhető 
értékek, javak.nem sokat jelentenek a számára, nyereménye, melyet a várat-
lan szerencse juttatott neki, csak arra jó, hogy feladhassa mindazt a keve-
set is, ami összeköti a mindennapokkal — otthagyja állását — , és csak meg-
írandó regényének él ezentúl. 

"— Ez volt az aranykor! — suttogta csillogó szemmel. — Teljesen különálló 
kis lakás, előszobával, az előszobában még mosdó is volt! — tette hozzá 
büszke nyomatékkal... így állt a dívány, szemben vele egy másik'dívány, a 
kettő közt asztalka, rajta csinos éjjeliszekrény-lámpa, az ablaknál köny-
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vek, emitt meg a kis íróasztal. Az első szobában pedig — az óriási nagy 
volt, tizennégy négyzetméter! — csupa-csupa könyv, és semmi más, csak egy 
kályha. Nagyszerűen berendezett kis lakás volt!" 

(13. fej. 166-167. o.) 

Intenzív szellemiség, a mindennapi szférából való kiszakadás, a létfel-
tételek minimumával való megelégedés — ezzel jellemezhető az az életmodell, 
melyet a Mester reprezentál. Magánya nem az emberek megvetéséből, inkább 
saját, befelé forduló alkatából fakad, a valóságtól való eltávolodása — 
mely oka lesz, hogy amikor mégis találkozni kényszerül a realitással, az 
ütközés traumát fog okozni — abból, hogy az intellektus világa érdekesebb 
és fontosabb számára. 

Mindez eredményez egyfajta naivitást, melyről elég világosan látható, 
csak addig maradhat fenn, amíg nem konfrontálódik a külvilággal. Jól pél-
dázza ezt a Margarita-szerelem is. Az érzés intenzitása, a találkozás kö-
rülményeinek szokatlan volta, a Mester szerint: sorsszerűsége folytán egyet-
len jelző illik rá igazán: romantikus, ment minden megszokottól, hétközna-
pitól . 

"A májusi záporok idején, mikor a vaksi ablakok előtt zúgva áradt be a kapu 
alá a víz, elöntéssel fenyegetve kisded menedéküket, a szerelmesek begyúj-
tottak a kályhába, és krumplit sütöttek. A krumpli gőzölgött, fekete héja 
bepiszkította ujjaikat. A kis odút kacagás töltötte be, kinn a kertben a 
fák eső után lerázták magukról törött fehér gallyacskáikat." 
"Az asszony, hegyes körmű, finom ujjait hajába mélyesztve, órákig olvasta a 
kéziratot, és amikor elolvasta, akkor varrta ezt a sapkát... Hírt, dicsősé-
get jósolt barátjának, akkor kezdte Mesternek szólítani..." 

(13. fej. 171. o.) 

A két ember között a harmónia teljes, az egyetlen disszonáns mozzanat 
— ti. Margarita férjnél van, épp ezért a Mesterrel való kapcsolata titkos 
— szintén a külvilág felé mutat. 

Amint a Mester kilép hermetikusan zárt, saját, harmonikus világából, 
megrázkódtatások sora éri. Ahhoz, hogy világosabb legyen az ok, közelebb-
ről meg kell vizsgálni a regényt, melyet írt. 

Már maga az a tény, hogy egy evangéliumi történet parafrázisáról van 
szó, abszurdnak tekinthető egy olyan kulturális közeg kritériumai szerint, 
mely "vallásellenes" költeményt rendel Hontalantól, s amelynek követelmé-
nyeit — Berlioz alakján át — elég világosan láthattuk. Ám Jesua és Pilátus 
története több puszta parafrázisnál. Példázat a mindenkori hatalom és a tel-
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jesen apolitikus jóság és irgalom kapcsolatáról, mely irgalom épp apoliti-
kussága folytán lesz a hatalom képviselői számára veszélyes, ártó ideológi-
ává. A Mester Jesua haláláért bünteti is hősét, Pilátust: lelkifurdalással 
sújtja, és Júdás megöletésével meg is bosszultatja vele a tettét. A Mester 
műve tehát ideológiailag veszélyes, még akkor is, ha hitelességéről, igazá-
ról mindenki — még a hivatalos kritikusok is — meg van győződve a lelke 
mélyén. 

"Ezeknek a cikkeknek minden sorából (ti. a támadásokéból) — fenyegető, ma-
gabiztos hangjuk ellenére — valami hamisat, valami nagy bizonytalanságot 
véltem kiérezni. Mindegyre úgy rémlett, és nem tudtam szabadulni ettől a be-
nyomásomtól, hogy a- cikkek szerzői nem azt mondják, amit mondani akarnának, 
és éppen ezért olyan dühösek." 

(13. fej. 174, o. — kiemelés tőlem B. J.) 

A Mester sorsának tragikuma éppen abból adódik, hogy б a valóság isme-
rete nélkül, teljesen gyanútlanul lépett ki a külvilágba, és nem képes meg-
érteni, miért indul ellene hadjárat. Már az is elég csapás számára, hogy 
műve nem jelenik meg; de az újságcikkek, amelyek "Jézus Krisztus apológiájá-
val" vádolják, végképp megtörik — megsemmisíti a kéziratát. Hogy utána még 
mi történik vele, azt csak visszamenőleg érthetjük meg, a Hontalannak me-
sélt történetből az olvasó számára hiányzik, kiesik az októbertől januárig 
terjedő időszak. 

"...a vendég olyan halkan duruzsolt Iván fülébe, hogy csak Iván egyedül 
hallotta, amit elmondott, a legelső mondat kivételével: — Negyedórával az-
után, hogy szerelmesem elment, kopogtattak az ablakomon... 

Ivánt szemlátomást felzaklatta, amit hallgatója a fülébe gyónt. Arcán 
minduntalan görcsös rángás futott végig. Szemében ijedtség és düh lángolt 
felváltva." 

(13. fej. 179. o.) 
"Mikor a neszek odakinn elcsöndesedtek, a látogató kissé elhúzódott Iván-
tól, és csak akkor kezdett valamivel hangosabban beszélni: 
— Nos tehát, január derekán, ugyanebben a kabátban, amelyen már gombok sem 
voltak, dideregve megálltam kicsiny udvaromban... megláttam gyengén megvi-
lágított, elfüggönyözött ablakaimat. Odaosontam az elsőhöz, és hallgatóz-
tam: szobámban gramofon szólt. Ez minden, amit hallottam; látni nem láttam 
semmit." 

(Uo.) 

Csak a 24. fejezetből következtethető ki, mi történt a Mesterrel októ-
ber és január között: 
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"A mennyezetről...egy eszét és fejét vesztett polgártárs pottyant a szoba 
közepére; alsóneműben volt, de sapka a fején, s a kezében bőröndöt fogott. 
Reszketett, rogyadozott félelmében. 
— Mogarics? — kérdezte Azazello az égből pottyanttól. 
— Igenis kérem...Alojzij Mogarics — felelte az fogvacogva. 
— Maga jelentette föl ezt az embert, miután elolvasta Latunszkij cikkét a 
regényéről? Maga írta róla, hagy illegális irodalmat őriz a lakásán? — 
kérdezte Azazello. 
Az égből pottyant polgártárs elkékült, szemében a megbánás könnyei patak-
zottak." 

(24. fej. - 349-350. o.) 

Ennyi támadást nem képes elviselni, ereje, ellenállóképessége nincs 
hozzá. A világból való kivonulást választja újra — mint korábbi életében 
— , de most menekülés gyanánt; önként vállalja az ideggyógyintézet zártsá-
gát. A Mester realitáshoz kötődő sorsa itt lezárul, ezzel б is tisztában 
van. A világba kimenni nem akar, megoldást számára csakis az irracionali-
tás, a fantasztikum erői adhatnak. Nem képes újrakezdeni — Woland kérdésé-
re csak a múltat kérné vissza: 

"— Tehát vissza az arbati pincelakásba? És regénye? A Pilátus? 
— Meggyűlöltem — válaszolta a Mester. — Túlságosan sokat szenvedtem mi-
atta. 
— Dehát ki fog akkor írni? És az ihlet, az álmodozás? 
— Nincs már ihletem, és nem álmodozom többé — válaszolta a Mester. — En-
gem már nem érdekel semmi, csak б — s kezét ismét Margarita fejére tette. 
— Összetörtek, elment a kedvem az élettől, vissza akarok menni a pincébe. 

(24. fej. 354. o.) 

Ez a válasz az oka, hogy időn és téren kívül csak "örök nyugalmat érde-
mel", fényt nem. A Mester rendelkezik költői tehetséggel, az alkotás képes-
ségével, de nincs elég ereje ahhoz, hogy az őt ért csapások után, az adott 
körülmények ellenére, most már azok ismeretében tovább gyakorolja az egyet-
len lehetséges, mert egyedül etikus és igaz művészi magatartást. Û is vilá-
gosan látja mindezt, ezért saját hősét, Pilátust felmenti egykori vétke-a-
lól, elbocsátja, mintegy belátja annak esendőségét. 

A Mester ember és nem princípium — emberi gyengeséggel van megverve, 
ezért jár neki az emberi léptékű nyugalom, nem pedig az örökkévalók fényes-
sége. 

"— Elolvasta a Mester regényét — mondta Lévi Máté. — És arra kér, vedd 
magadhoz a Mestert, Margaritájávai együtt, és jutalmazd őket örök nyugalom-
mal. Nem túlságosan nehéz feladat ez neked, gonoszság szelleme? 
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— Nekem semmi sem nehéz, ezt jól tudod — válaszolta Woland, s rövid szü-
net után megkérdezte: — De miért nem veszitek őt magatokhoz, a fénybe? 
— Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel — válaszolta Lévi 
csüggedten." 

(29. fej. 436. o.) 

Ez a nyugodalom, ami gyakorlatilag azonos az emberi és művészi élettel, 
az alkotás és személyiség szabadságával, csak az időn—téren kívüli szférá-
ban lehetséges, az adott világban alapvetően lehetetlen. Itt csak a teljes, 
fizikai-lelki, egzisztenciális széthullás létezik perspektívaként a Mester-
típusú művészek számára, sőt: széthullása és üldöztetése igazolja regényé-
nek művészi és etikai erejét, értékét, és minősíti egyben a valóságot is. 

"Hallgasd és élvezd, ami életedben sosem adatott meg: a csendet. Nézd, ott 
van előttünk örök hajlékod, amelyet jutalmul kaptál. Már látom a földig érő 
ablakot, a felfutó vadszőlőt, felkúszik egészen a tetőig. Ott a te házad, a 
te örök lakod. Esténként, tudom, majd eljönnek hozzád azok, akiket sze-
retsz, akik érdekelnek, és nem bosszantanak. Játszanak, énekelnek neked, és 
meglátod, milyen andalító a szoba a gyertyafényben. Felteszed ócska, örökös 
kis sapkádat, és elalszol, elalszol mosolyogva. Az álom erősít, gondolataid 
feltisztulnak. Engem pedig soha többé nem kergetsz el magad mellől. Én fo-
gom őrizni álmodat..." 

(32. fej. 463. o.) 

Ugyanannak a harmonikus életnek a képét vetíti Margarita a Mester elé, 
melyben mindaddig részük volt, míg a Mester "ki nem lépett" regényével az 
életbe. A harmónia helyreállítása csak fantasztikus erők segítségével, a 
reálison túli szférában lehetséges. 

MARGARITA 

A regényben gyakorlatilag egyetlen kapcsolatában, egyetlen érzelmében 
létezik: a Mester iránti szerelmében. Ez határozza meg az életét, ez az e-
gyetlen tartalma. A Mester mondja el Hontalannak Margarita történetét —14. 
fejezet —, a 19. fejezet tovább részletezi. A legjelentékenyebb mozzanat 
ebben kétségtelenül az, amit Margarita "előtörténetéről", hátteréről megtu-
dunk: számára-mindaz az anyagi, egzisztenciális érték, amire oly sokan — a 
regény világában szinte kizárólagosan — vágyakoznak, adott. Férje is sze-
reti, gondja nincs — elégedetten élhetne, az általános értékrend szerint. 

"Hát mit akarhat még ez a nő? Mit kívánhat még ez a nő, akinek a szemében 
örökké rejtélyes tűz lobog? Mi kell ennek a fél szemére kissé bandzsi bo-
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szorkánynak, aki akkor, azon a tavaszon mimózával ékesítette fel magát? 
Nem tudom, fogalmam sincs róla. Nyilván igazat mondott: a Mester kellett 
neki, nem a gót stílusú magánpalota, nem a körülkerített park, nem a pénz. 
Szerette a férfit, igazat mondott." 

(19. fej. 264. o.) 

Margarita számára a boldogsághoz — tehát egy harmonikus létezés-
hez — nem a konformizált, nyugodt jólét kell. Másfajta tartalmak, nem 
tárgyi javak, amelyeket a Mesterrel való kapcsolatában lel meg: nagyon in-
tenzív, magas hőfokú szerelmet, közösségvállalást, méghozzá szellemi közös-
ségvállalást is a másik életével, munkájával, és főképp azt az érzést, hogy 
szüksége van rá valakinek. (Kapcsolatukban végig б az aktív fél, a bátrabb 
és határozottabb is: számára egy pillanatig sem merül fel — még a nagy meg^ 
rázkódtatások, a sikertelenség idején sem — , hogy abba kellene hagyni a vi-
szonyt, sőt inkább a férjétől való válásra, a helyzet egyértelműsítésére 
törekszik.) 

Amikor a Mester eltűnik, Margarita életének kizárólagos tartalmát vesz-
ti el vele, ugyanaz az üresség, értelmetlenség tér vissza életébe, mint az-
előtt. Szinte egyedüli tevékenységévé az emlékezés válik. Ez is indokolja, 
miért lehet számára olyan természetes és magától értetődő a fantasztikus 
szféra feltűnése, hogy a kezdetié meglepetésen túl gátlástalanul tud benne 
létezni. (Alkatilag, ösztönösen egyébként is hajlik a babonára, misztikára 
— hisz az álmokban, az előjelekben stb.) Ugyanúgy, mint a Mesternek, neki 
sincs igazi kontaktusa a külvilággal — egyiküket sem érdekli igazán, enyhe 
megvetést táplálnak iránta, nem rejt számukra jelentős tartalmakat. Ettől a 
valóságtól könnyű elszakadni. 

Azazello képében belép Margarita életébe a természetfeletti, és mivel 
azt ígéri neki, hogy valamit megtudhat a Mesterről, habozás nélkül vállalja 
az összes feltételt, kilép a realitásból. Ennek első fokozata a földtől, a 
nehézkedéstől való elszakadás, a repülés. Lépésről lépésre válik Margarita 
maga is "fantasztikus" alakká, ami nem jelent egyebet, mint hogy a lényében 
alapvetően meglevő vonások felerősödnek, szabad teret kapnak. Játékossága, 
fantáziája, büszkesége, indulatossága, és nem utolsósorban már-már szimbo-
likus jelleget öltő szépsége teszik lehetővé, hogy természetesen mozogjon 
Wolandék világában, hogy "boszorkánnyá" legyen. Az átalakulás megfordítha-
tatlan. A realitás valós tartalmainak ellenkezőjére fordulását látjuk itt 
is: a valódi világ csak ál-létezést, vegetálást kínál Margarita számára, 
egy konszolidált életforma képében, nehezen megtalált szerelme már hazug-
ságra, bujkálásra kényszeríti. Lényének igazi kibontakoztatása, önmegvaló-
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sítása csak a fantasztikum, az irrealitás szférájában lehetséges. Holott 
ebben az önmegvalósításban, ugyanúgy, mint a Mesterében, nincs semmi irre-
ális. A különbség ahnyi, hogy Margarita számára az élet legfontosabb érté-
ke a szerelem, míg a Mester számára az alkotó munka. Éppen ezért lehet e-
gyüttélésük tökéletesen harmonikus: ösztön és intellektus — ha tetszik, 
női és férfi princípium — szép egysége. 

WOLAND 

Az események fő mozgatója: б a Sátán, .aki köznapi ember képében megje-
lenik Moszkvában. A fantasztikum és a realitás szférájában egyaránt léte-
zik. A Rossz princípiuma, az ördög reinkarnációja. Am bármennyire is a min-
denkori Gonosz megtestesülése, tevékenysége sokkal összetettebb.és diffe-
renciáltabb lesz ennél. 

Kiléte hamar nyilvánvalóvá válik — már külsejében, rekvizítumaiban is 
utal bizonyos, az alakjához tapadó kulturális hagyományokra. Külföldi, fel-
tehetőleg német — az ősi Faust-monda német eredetű — , "hóna alatt nád sé-
tapálca, melynek fekete fogantyúja pudlifejet formáz" —: Goethe Faustjában 
Mefisztó először pudli képében tűnik fel. A Berliozzal folytatott beszélge-
tés során gyarapszik az utalások sora: Woland a Gonosz létéről is igyekszik 
meggyőzni hallgatóit, azonkívül tud mások gondolataiban olvasni, halhatat-
lan — együtt villásreggelizett Kanttal és jelen volt Pilátus oszlopcsarno-
kában —, megjósolja Berlioz nem sokkal később valóban bekövetkező halálát 
és annak módját is. Csupa józan ésszel, logikával fel nem érhető dolog ve-
szi körül. A beszélgetésnek még egy mozzanata lényeges: Woland felhívja 
Berlioz figyelmét a jelen valóság irracionális voltára. 

Eleinte Woland nem különbözik a hagyományosan elképzelt ördögtől: ahol 
megjelenik, baljós események kísérik. Ám ezeknek logikájából kibontható a 
figura lényege. 

Woland tevékenységére leginkább az "igazságszolgáltatás" meghatározás 
illenék. Akik kárvallottjai lesznek annak, hogy vele találkoztak, valami 
módon mind rászolgáltak a büntetésre. Nem követnek el olyan bűnöket, hogy 
összeütközésbe kerülhessenek a törvénnyel, vagy ha igen, ügyesen csinálják; 
nagyszerűen tudják kihasználni a lehetőségeiket. Az emberi tisztesség ha-
tárain legyensúlyoznak, tipikus, ügyeskedő, korrupt vagy egyszerűen csak 
léha, hitvány figurák — az adott valóság termelte ki őket. Nagyszerű példa 
erre Woland első áldozata, Lihogyejev, a Varieté igazgatója. (Ne felejtsük 
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el: Berlioz halálát nem Woland okozta, б csak tudta, hogy be fog következ-
ni, és nem akadályozta meg.) 

"Az úr az utóbbi időben úgyis rettentő sokat disznólkodik. Iszik, nőzik, 
visszaél a pozíciójával, egyáltalán nem dolgozik, de nem is tud dolgozni, 
mert nem is konyít ahhoz, ami a munkaköre volna. Port hint a fölöttes ha-
tóságai szemébe! 
— Állandóan a hivatali autóján furikázik! — vádaskodott a kandúr is, gom-
bát rágcsálva." 

(Korovjov Lihogyejevről — 7. fej. 99. o.) 

Tehát Lihogyejev csak annyi kihágást, vétket követ el, amennyit a kö-
rülményei megengednek, amire mintegy lehetőséget kap. Woland megtorlása is 
ennek megfelelő: valami ötletesen kitalált, valószínűtlen és megmagyarázha-
tatlan dolog történik a bűnössel. A továbbiakban az epizódok erre a sémára 
fognak működni: van egy reális, konkrét ok, amely miatt az illető rászolgál 
némi leckére; a büntetés végrehajtásának módja azonban már fantasztikus. 
(Adott esetben Wolandék nagyon is reális, a konkrét körülmények között be-
vett módszereket alkalmaznak: Korovjov előbb feljelenti névtelenül Boszojt, 
hogy valutát rejteget a lakásán, csak ezután változtatja át a rubeleket va-
lutává.) A megtorlás súlyossága függ a "bűn" mértékétől: a korrupt Boszoj, 
a hazug Varenuha járnak legrosszabbul, a lakásra éhező Poplavszkijt csak 
megijesztik. A végrehajtás sohasem Woland, hanem mindig kísérete — Azazel-
lo, Korovjov és Behemót — dolga. Wolandot csak az emberek érdeklik. 

Nagyszerűen példázza működésének lényegét a fekete mágia — szeánsz. Ez 
a varietéprodukció is élesen két részre válik szét. Különféle bűvészmutat-
ványokkal szórakoztatja közönségét a kandúr és Korovjov — ezután követke-
zik a pszichológiai kísérlet: hogyan viselkednek az emberek, ha ingyen 
pénzhez, káprázatos ruhaneműkhöz lehet jutni? Úgy reagálnak, mint várható 
volt: minden fenntartás nélkül elfogadják, sőt, minden gátlást félretéve 
ölre is mennek a könnyen megszerezhető értékekért. Woland mindezt csak fi-
gyeli , б maga nem vesz részt a produkció lebonyolításában. 

"Én egyáltalán nem vagyok artista, csak egyszerűen látni akartam a moszkva-
iakat, minél nagyobb tömegben, erre pedig a legalkalmasabb hely a színház. 
A kísérőim... rendezték meg a szeánszot, én csak ott ültem és néztem a 
moszkvaiakat." 

(18. fej. 250. o.) 
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Tehát Woland lélektani kísérletet hajt végre, és kénytelen levonni a ta-
nulságot, hogy az emberek most is ugyanolyan gyarlók és most is ugyanúgy 
vágynak az anyagi javakra, mint mindig. Ahogyan ítéletét összegzi, abból 
megértés és bölcsesség olvasható ki, ez magyarázza büntetéseinek leckéztető, 
nem pedig végletes voltát. (A regényben Woland egyetlen ember halálát idézi 
elő, Meigel báróét, aki idegenek megfigyelésével, egyszerűen szólva besúgás-
sal foglalkozik.) 

"Elvégre az ember csak ember marad — tűnődött az álarcos fennhangon. — 
Szeretik a pénzt, akármiből van is: bőrből, papírból, bronzból vagy arany-
ból... Könnyelműek persze, de olykor az irgalom is megszólal a szívükben, 
egyszóval: emberek, nagyjából csak olyanok, mint azelőtt, meg a lakáskérdés 
is elrontotta őket..." 

(12. fej. 151. o.) 

Woland azoknak árt, azokat billenti ki megszokott, biztonságos létük-
ből, akik túlságosan is tudnak alkalmazkodni a jelen nagyon is kétes normá-
ihoz, akik tudják a boldogulás módját, és ennek érdekében mindenféle morá-
lis kételyt elvetnek. De nagyon is tisztában van vele, hogy épp a normák az 
igazi vétkesek, egy olyan világ, melyben a létfeltételek megteremtésének 
kényszere ráviszi az embereket a korrupcióra, a pénz kizárólagos fontossá-
gának felismerésére — ha élni akarnak, kénytelenek e szabályok szerint él-
ni. Ezért a büntetések csak biztonságos és öntudatlan létükben rendíti meg 
őket, gondolkodásra késztetnek. (És valóban: akik Wolanddal találkoznak, 
másként fognak élni, mint azelőtt: Varenuha nem hazudik többé, Lihogyejev 
más munkát fog végezni, és mindannyiukban soká eleven az élmény. Ám hogy az 
adott valóság még Woland számára sem változtatható meg alapjaiban, arra a 
Mestert feljelentő, és ezért egyébként méltó büntetését elnyerő Alojzij Mo-
garics a példa: 

"Alojzij vállalkozó szellemét azonban nem törték meg a sors csapásai, két 
héttel a történtek után már csinos szobában lakott a Brjuszov utcában, s 
néhány hónappal később elfoglalta Rimszkij íróasztalát." 

(Epilógus — 473. o.) 

Woland azonban nemcsak büntet — azoknak az embereknek, a Mesternek és 
Margaritának, akik épp e világban képtelenek élni, б adja meg egy újabb, 
másik élet lehetőségét. Ismeri a Mester regényét — б meséli el a történet 
első részét — , és mert, emberek lévén, a fényt nem érdemlik, б jutalmazza 
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őket örök1 nyugalommal, lévén ugyanolyan örökkévaló hatalommal rendelkező és 
princípium jellegű, mint Jesua. 

Woland tehát igazságosan cselekszik, mégpedig a valóság igazságával el-
lentétesen, egy abszolút igazság nevében. Érdekes módon alakjának termé-
szetfeletti jellegét ez a kérlelhetetlen és megingathatatlan módon képvi-
selt igazság adja, nem pedig a fantasztikus jelenségek körülötte. Ezek in-
kább kíséretének elidegeníthetetlen jellemzői, és a regény groteszk rétegét 
építik. Woland maximális biztonsága, tévedhetetlensége és mindentudó értel-
me az emberfeletti. Ahogyan Jesua-Jézus maga a feltétlen és abszolút hit az 
emberben, Woland az abszolút tudás az emberről, összes bűnéről és gyarlósá-
gáról. E kettő szétválaszthatatlan egységét, egymást feltételező voltát a 
világban б maga fogalmazza meg Lévj. Máténak: 

"Megmondom, miben van a hiba: a hanghordozásodban. Úgy ejtetted ki a szava-
kat, mintha nem ismernéd az árnyékot, sem a gonoszságot. De légy szíves egy 
pillanatra eltűnődni a kérdésen: mivé lenne az általad képviselt jó, ha nem 
volna gonosz, és hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Hiszen 
árnyékot vet minden tárgy, minden ember, kivétel nélkül." 

(29. fej. 435. o.) 

Fokozatosan válik az események során egy princípium titokzatos és misz-
tikus megjelenítőjéből konkrét, valós emberi alakká is. A paradoxon, melyet 
cselekedeteinek sora hordoz — a való világ értékegyensúlyát, ha csak idő-
legesen is, de a Sátán állítja helyre —, egyértelműen a világot minősíti 
negatívan, és Woland alakja lesz morális és ismeretértékek hordozójává — 
egy rombolónak ismert hatalom konstruktívvá, alkotóvá. 

Woland, mint a Sátán, egy princípium nélküli világban tűnik fel — б a 
szilárd és kétségbevonhatatlan viszonyítási pont, mint ahogyan a másik Je-
sua, az abszolút Jó. Jesua konkrét alakja csak a Mester regényében és Hon-
talan álmában jelenik meg, a regény reális rétegében nem. Woland materiális 
alakja — melyet a világ kedvéért ölt fel — is azonnal szétfoszlik, amint 
kilép a múlandó realitásból: az örökkévaló princípiumok nem jeleníthetők 
meg, téren és időn kívül léteznek. 

"Végül Woland is felöltötte valódi alakját. Margarita nem tudta volna meg-
mondani, miből van lovának szerszáma, talán holdsugárból, gondolta; talán a 
ló maga is csak gomolygó sötétség, sörénye felhő, lovasának sarkantyúja pe-
dig fehér fényű csillag." 

(32. fej. 458. o.) 
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A MESTER REGÉNYÉNEK SZEREPLŐI: JESUA 

A mű legsajátosabb helyzetű alakja: б a főhőse a Mester regényének, u-
gyanakkor Woland és Hontalan számára is létező — a tudatukban létező — fi-
gura. Ha Woland a Rossz princípiuma, Jesua az б ellenpólusa, az abszolút jó. 

Alapvető fontossága ellenére csak egyetlen jelenetben nyilatkozik meg 
közvetlenül-: a 2. fejezetben, Pilátussal való beszélgetése során. Haláláról 
közvetve értesülünk, de Jesua továbbra is jelen van: hatásában, melyet Pon-
cius Pilátusra, Lévi Mátéra gyakorolt. 

Bármennyire is princípium, a műben megjelenő alakja nélkülöz minden el-
vontságot. Otthontalan vándor, minden anyagi érték nélkül — ám helyzete 
nemhogy nem bántja, természetesnek érzi, az élet materiális oldala nem ér-
dekli. Legjellemzőbb vonása, hogy tökéletesen hiányzik belőle a hatalomtól 
való függőség érzete, a hatalom tisztelete — valójában a hatalom fogalmá-
nak elismerése. Pilátusban, a császár rettegett helytartójában csak az em-
bert — méghozzá adott pillanatban a fizikai fájdalomtól szenvedő embert — 
látja. Ő saját magát, életét földi hatalomtól nem tartja függőnek. Számára 
a hatalom és az igazság egymást kizáró fogalmak, szükségszerűen ellentett-
jei egymásnak. 

"Többek közt azt mondtam neki (ti. Júdásnak), hogy minden hatalom erőszakot 
tesz az embereken, és eljövend az idő, amikor nem lesz sem császár, sem 
semmiféle más központi hatalom. Az emberiség az igazság és a méltányosság 
birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség." 

(2. fej. 35. o.) 

Nyilvánvaló, hogy filozófiája saját életével, szavaival, cselekedetei-
vel tökéletes összhangban áll — indulatai nincsenek, jósága, emberszerete-
te végtelen. Mégis ez az idealizmus minden konkrét történelmi korban pusztu-
lásra ítéltetett. Irgalmassága és az emberekben való feltétlen hite csupán 
furcsa és csodálkozást kiváltó, elmebetegnek tartják miatta, de a hatalom 
létjogosultságának megkérdőjelezése már halálát okozza. 

"(— Nos, teszerinted tehát Marcus, a Patkányölő, a hidegvérű és lelketlen 
gyilkos, mindazok, akik, mint látom...összevertek téged a beszédeidért, 
Dismas és Gestas, a latrok, akik cimboráikkal négy katonát megöltek, végül 
Júdás, az aljas áruló...szerinted ezek mind jó emberek? 
— Igen — felelte a rab. 
— És eljő az igazság országa? 
— Eljő, hégémón — felelte határozottan Jesua. 
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— Sose jön el! — üvöltött fel Pilátus, olyan félelmetes erővel, hogy Je-
sua hátrahőkölt." 

(2. fej. 36. o.) 

Ez a mártlriumhoz vezető, igen erős belső tartással megőrzött hit azon-
ban nem egy konkrét formációval való szembeszegülés, hanem eredendő és ab-
szolút. Jesua nem lázadó, nem Tiberius hatalmát veti el. (Ezért nem érti 
saját szavainak veszélyes voltát.) Ö az abszolút állítás, a jó — az abszo-
lút tagadással vagy kételkedéssel szemben. Jesua és Woland, egy-egy prin-
cípium megjelenítői, absztrakt lényegük miatt téren és időn kívüliek, örök-
kévalók. A regény reális rétegének ingadozó és visszájára fordult érték-
szerkezetéhez képest és egészében véve is ők a szilárd és kétségbevonhatat-
lan viszonyítási pontok. 

PILÁTUS 

A Mester regényének, az evangéliumi történet parafrázisának másik fő-
szereplője. Az б személyében testesül meg a mű — mindkét mű: a Bulgakov-
regény és a betéttörténet — egyik legfontosabb problémája: hatalom és a 
hatalmat képviselő egyén moráljának kibékíthetetlen konfliktusa. 

Pilátus Tiberius császár helytartója. Művelt és okos. A hatalom gyakor-
lása közepette egyénisége, emberi kapcsolatai szinte teljesen elsikkadtak, 
egyetlen megnyilvánulási szférája a hivatali tevékenység. A külvilág szá-
mára б sem több, mint felsőbbség, ítélkező, büntető, félelmetes erő. Holott 
Pilátus már nem élvezi a hatalom gyakorlását, elfáradt, kétségei vannak. Gyű-
löli Jeruzsálem városát, szenved a magánytól — egyetlen érzelmi kapcsolata 
a kutyájához, Bangához fűzi. Jesua elsősorban azzal döbbenti meg, hogy em-
berként viszonyul hozzá, azt veszi észre, hogy Pilátus szenved, fáj a feje, 
nem pedig azt érzékeli, hogy életéről-haláláról döntő erő színe előtt áll. Ez 
a szokatlan viselkedés Pilátusból is szokatlan reakciót vált ki: rokonszen-
vet érez az б ítéletére bízott fogoly iránt. A rokonszenv oka Jesua kivételes 
képessége, mellyel elmulasztotta a prokurátor fejfájását, műveltsége, sajá-
tos idealizmusa, utópisztikus beszédei. Ám amint Jesua a hatalomról kezd 
beszélni, pontosabban kétségbe vonja mindenféle hatalom létjogosultságát, 
Pilátus emberi szimpátiája éles összeütközésbe kerül hatalmi pozíciójával, 
funkciójával. Pilátus függ a császártól, dependens helyzetben van, nem en-
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gedheti meg magának, hogy hivatalos döntéseit személyes indulatai befolyá-
solják. Bármennyire tisztában van is vele, hogy Jesua teljesen vétlen, a-
mint a hatalom jogosultsága kétségbe vonatik általa, Pilátus nem mentheti 
meg, mert ez azt jelentené, hogy közösséget vállal vélekedésével. Ha ezt 
teszi, saját létjogosultságát kérdőjelezi meg. Pilátus elég okos ahhoz, 
hogy megundorodjék a hatalomtól, de gyáva ahhoz, hogy direkt módon a hata-
lom ellenére cselekedjék. Ám mivel ember volta még megmaradt, Jesua halálá-
ért lelkifurdalást érez, és főképp szomorúságot, mert az egyetlen embert-, 
aki valamilyen érzelmet — rokonszenvet, érdeklődést — váltott ki belőle, 
pozíciójánál fogva kénytelen volt megöletni. Függőségének tudata és erköl-
cse közül az előbbi erősebb. 

"Furcsa, összefüggéstelen, kusza gondolatfoszlányok suhantak át a helytartó 
elméjén. 'Elveszett!' Majd: 'Elvesztünk!' És valami badar ötlet — a hal-
hatatlanság; ez a halhatatlanság azonban, ki tudja, miért, elviselhetetlen 
bánatot keltett." 

(2. fej. 34. o.) 

Pilátus tudja, hogy Jesua ártatlan, hogy hirdetett filozófiája minden 
konkrét társadalmi formáció felett álló. Azért gyötri bűntudat, mert mind-
ezzel együtt sem merte megmenteni. Egyetlen módot talál, hogy valamelyest 
csillapítsa saját kínlódását: egy újabb — igen diplomatikus és politikus 
módon kivitelezett — gyilkossággal, Júdásnak, Jesua feladójának megöleté-
sével megbosszulja Jesua halálát. De vétke alól nem mentheti fel semmi, sa-
ját álma tükrözi hasztalan sóvárgását és gyötrelmét: 

"Még nevetett is álmában az örömtől, olyan nagyszerű és soha meg nem ismét-
lődő gyönyörűség volt végigmenni azon az áttetsző, égszínkék ösvényen. Ban-
gával ment, s mellette az.a vándorfilozófus lépkedett. Valami nagyon fon-
tos, bonyolult kérdésről vitatkoztak, és egyik sem tudta meggyőzni igazáról 
a másikat. Semmiben sem értettek egyet, és ez csak annál érdekesebbé tette 
végeérhetetlen vitájukat." 
"Mindenre hajlandó, csak azért, hogy megmentse a haláltól ezt a minden te-
kintetben bűntelen orvost és álmodozót!" 

(26. fej. 386. o.) 

Az álom vágykép. Pilátus a Mester teremtménye — csak ő oldhatja fel 
magányos bűnhődése alól. Ez a regény végén meg is történik, és a megvaló-
sult álomkép az Epilógusban Hontalan Iván tudatában jelenik meg. (Idézve 
ld. ott.) 
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Pilátus a hatalom képviselője, és ezért nem szabad: mert tisztán ítél-
kező értelmét, működő lelkiismeretét és erkölcsi érzékét köti hatalmi tuda-
ta és nem utolsósorban hiúsága. Ambivalens alak, az általa megélt konflik-
tus gyakorlatilag feloldhatatlan. (Csak az irreális szférában oldható fel, 
mint a regény legtöbb konfliktusa.) 6 igazolja leginkább Jesua szavait, mi-
szerint minden hatalom erőszakot tesz az emberen — minden emberen, nemcsak 
a hatalomnak alávetetteken, de a hatalom gyakorlóin is. 

LÉVI MÁTÉ 

Ugyanolyan pozíciójú és jelentőségű szereplője a betéttörténetnek, mint 
a regény egészében Hontalan Iván. Az б életét a Mesterrel való találkozás 
alakítja át gyökeresen, Lévi Mátéét a Jesuával való. Mindketten tanítványok, 
őrzői egy szellemi-erkölcsi magatartásnak. 

Természetesen Lévi Máté esetében mindez sokkal ösztönösebb — az érzel-
mek és indulatok primér szintjén megy végbe. Ő annyit érzékel, hogy valami 
kivételessel és nagyszerűvel találkozott — elsősorban Jesua csodálatos em-
berszeretete hat rá —, s ez arra készteti, hogy elvesse addigi életét, ez-
után csak Jesuát- kövesse, megörökítse minden szavát. Feltétlen hűség, a ma-
ximális alárendelődés igénye, és rajongásában némi elvakultság — így írha-
tó le viszonya Jesuához. 

"— Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül 
ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a feljegyzéseibe, és megrémültem. Egy 
árva szót sem mondtam mindabból, ami ott fel van írva. Kérve kértem: Légy 
szíves, égesd el a pergamenedet! De kitépte a kezemből és elszaladt vele. 
— Kiről beszélsz? — kérdezte Pilátus kelletlenül, és megérintette a halán-
tékát a kezével. 
— Lévi Mátéról — magyarázta a rab készségesen. — Vámszedő volt, a Béthfa-
géba vezető úton találkoztam vele először, a fügéskert sarkánál, és szóba 
elegyedtünk. Eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, azazhogy azt hitte, 
megsért, ha kutyának nevez...de mire végighallgatott, lassan megenyhült... 
A végén eldobta a pénzt, és azt mondta, velem jön...azt mondta, hogy megu-
tálta a pénzt." 

(2. fej. 26-27. o.) 

Ugyanakkor: mivel csodálatát nyugodtan nevezhetjük vallásos rajongás-
nak, tartalmazza az intolerancia mozzanatát is. Majdnem mítoszteremtőként 
működik — nyilván ezért rémül meg Jesua azon, hogy a feljegyzésekben mi 
lett az б szavaiból —, és paradox módon épp elvakult hűsége, minden egyéb 
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magatartást kizáró rajongása miatt nem igazi tanítványa Jesuának. Ezt mind 
Pilátus, mind Woland a szemére veti — holott mindkettejük számára létező és 
méltányolt érték Jesua tanítása, és helyesen értelmezik lényegét, a maximá-
lis toleranciát. 

"— Tudom, te Jesua tanítványának vallod magad, de én azt mondom neked, nem 
értetted meg a tanításait... Te kegyetlen vagy, б nem volt az." 

(Pilátus Lévi Mátéhoz — 20. fej. 399. o.) 
"Megmondom, miben van a hiba: a hanghordozásodban. Úgy ejtetted ki a szava-
kat, mintha nem ismernéd el az árnyékot, sem a gonoszságot. De légy szíves 
egy pillanatra eltűnődni a kérdésen: mivé lenne az általad képviselt jó, ha 
nem volna gonosz, és hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék?" 

(Woland Lévi Mátéhoz — 29. fej. 435. o.) 

Ahogyan Hontalan Ivánból a művészi alkotótehetség, a teremtés képessége 
hiányzott, úgy hiányzik Lévi Mátéból a bölcsesség és irgalom: intellektuali-
tás és humanizmus magasrendű egysége, mely csakis Jesua sajátja. A tanítvá-
nyok mindketten egy-egy felsőbbrendű — Jesua esetében az absztrakció szint-
jén levő — eszmeiség, magatartás emberi léptékű, tehát törvényszerűen kevés-
bé tökéletes őrzői, képviselői. Egy értékpusztító világban vállalnak közös-
séget a felismert értékkel. 

A REGÉNY ÉRTÉKVILÁGA 

A műben az értékek rendszerezése meglehetősen nehéz, az értékszerkezet 
összetett. Valójában két, homlokegyenest ellenkező értékrendszer feszül egy-
másnak a regényen belül. A reális világban — 1. szint — az értékek általá-
ban negatív változatukban fordulnak elő, és általános értékbizonytalanság a 
jellemző. Ezen a realitáson belül is a Mester és Margarita egészen más ér-
tékpreferenciákat reprezentál, ez az oka eme világban való idegenségüknek, 
ezért szükséges számukra a fantasztikum erőinek segítsége. 

A 2. szint — a fantasztikus szféra — értékvilága egyértelmű: központi 
alakja, Woland egyfajta abszolút igazságot képvisel, és az б feladata, hogy 
az 1. szint visszájára fordult értékhierarchiáját helyre állítsa, vagy leg-
alább megkísérelje ezt. Itt egy mozzanat igen figyelemreméltó: a princípiá-
lis Rossz eredményeiben általában jót művel, Goethe Mefisztóját idézve: 
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Faust: Kicsoda vagy tehát? 
Mefisztó: Az erő része, mely 

örökké rosszra tör, s örökké jót mivel. 
(Goethe: Faust — ford. Jékely Zoltán) 

A fenti idézet a regény mottója. 
A 3. szint, a Jesua—Pilátus történet értékvilága részben megfeleltethe-

tő a reális világ, az 1. ábrázolási szint értékhierarchiájának, amennyiben a 
szereplők sorsa is mutat párhuzamosságokat. 

A REÄLIS VILÁG ÉRTÉKEI 

A vezető érték minden kétséget kizáróan az anyagi, birtokolható javak-
hoz kapcsolódó értékek csoportja. Az ábrázolt világ szereplőinek többsége 
ezeknek az anyagi javaknak a megszerzésére törekszik. Mivel az optimális 
létfeltételek megteremtése is nehéz, az anyagi javak jelentősége abnormisan 
megnövekszik; az érték negatívvá válik, mivel a szerzésvágy lesz kizárólago-
san meghatározó, minden egyéb szellemi, morális stb. érték rovására. Kiter-
melődik egy mentalitás, mely minden erkölcsi kétely és gátlás nélkül törek-
szik célja — minél több anyagi érték — felé. Ennek egyenes következménye, 
hogy a gyakorlatiasság és a világban való eligazodás negatív változatai, 
a korrupció, ügyeskedés, bevetté és általánossá — szinte normatív erejűvé 
válnak. 

Az anyagi értékekkel azonos jelentőségű a hatalom birtoklása. A kategó-
ria ambivalens, mert a hatalmat birtokló személy is alárendelt további fel-
sőbbségeknek, így helyzete bizonytalan, instabil — eredményezve az általá-
nos kiszolgáltatottság érzetét. A birtokolt hatalom — hasonlóan a megszer-
zett javakhoz — bármikor elveszíthető. 

"Mit jelent az, hogy hivatalos vagy nem hivatalos? Minden attól függ, hogy 
honnét nézzük. Minden feltételes és bizonytalan, drága Nyikanor Ivanovics! 
Meglehet, hogy ma nem vagyok hivatalos személy, holnapra pedig, hipp-hopp, 
hivatalos^személy lett belőlem! De megfordítva is történhet, hajjaj, de még 
mennyire!" 

(Korovjov — 9. fej. 114. o.) 

A politikai-ideológiai intézményrendszer meghatározó volta miatt a bü-
rokratikus ügyintézés lesz általánossá — a dokumentáció mögött az ember és 
egyénisége eltűnik. 
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"Ki van ide bevezetve? Alojzij Mogarics? — Korovjov ráfújt a lapra. — Volt, 
nincs! És vegye tudomásul: nem is volt!... 

Sose volt semmiféle Mogarics! Nincs dokument, tehát ember sincs!" 
(24. fej. 351. o.) 

Korovjov itt a felismert és általánosan gyakorolt elv szerint cselek-
szik, mely természetesen nem a sajátja. 

Minden egyéb érték a fenti negatívumoknak van alárendelve. A műnek ez a 
rétege kritikai célzatú. Ezért fordulnak elő az értékek többnyire negatív 
változatukban, helyesebben azért kritikai az ábrázolás, mert a negatív ér-
tékpreferenciákat mutatja be, egy alapvetően visszájára fordult értékhierar-
chiát, amelynek hamis és személyiségdeformáló, más értékrendszereket pusztí-
tó volta csak ellenkező értékhierarchiákkal való konfrontációjában válik i-
gazán érzékletessé. 

A fentebb vázoltakkal élesen ellentétes értékrendet képvisel ugyanezen 
a világon belül a Mester. Az б értékhierarchiájának csúcsán a szellemi ér-
tékek, az alkotás, az igazi esztétikum létrehozása áll. A személyiség és al-
kotás szabadsága, intellektuálisan és érzelmileg kiteljesített, harmonikus 
élet — ez az a domináns és összetett érték, mely a Mester személyében ob-
jektiválódik. Minden külső, megszerezhető anyagi érték elhanyagolható a szá-
mára. Mivel egy teljesen más értékpreferenciák alapján működő világban pró-
bálja realizálni a sajátját, ráadásul anélkül, hogy tudatában lenne érték-
rendszere eltérő voltának, létezése lehetetlenné válik, a világ elpusztíta-
ná, ha fantasztikus erők nem segítenének rajta. (A realitás szintjén el is 
pusztul, így ebben az értékrelációban a halál, pusztulás egyáltalában nem 
tekinthető negatívumnak.) 

A fentiek kisebb változtatásokkal érvényesek Margaritára is. Az б sze-
mélyében az intellektualitás és szellemi alkotótevékenység helyett a vitális 
értékek, az élet intenzív megélésének ösztönös képessége a domináns. 

JESUA ÉS PILÁTUS TÖRTÉNETÉNEK ÉRTÉKRENDSZERE 

Felfogható a Mester tudatának, a való világról alkotott képének művészi 
kivetüléseként. Egy hasonlóképpen hatalmi alapon funkcionáló világban — a-
hol ugyan a hatalom gyakorlását Pilátus személyében erkölcsi érzék és intel-
ligencia is befolyásolja — jelenik meg Jesua, aki egy magasrendű, abszolút 
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erkölcsiséget, toleranciát és irgalmat reprezentál. Természetesen ez is vi-
lágidegen, tehát pusztulásra ítélt. 

A való világ és e történet közti analógiák a következőképp írhatók le: 
mindkettő alapvetően értékhiányos, az értékek negatív változatai dominánsak; 
a másfajta, főleg pozitív értékeket realizáló értékrendszereket elpusztítják. 
Az értékőrző/mentő magatartás ritka — Lévi Máté, Hontalan Iván, Margarita —, 
alapvetően kiszolgáltatott; vagy éppenséggel dependens helyzete miatt kísér-
letében megreked (Pilátus). 

A FANTASZTIKUM VILÁGÁNAK ÉRTÉKRENDSZERE 

Az értékhierarchia csúcsán — mely értékhierarchia gyakorlatilag Woland 
személyében objektivált — egyfajta emberfeletti és univerzális tudás, világ-
és emberismeret áll, ehhez szorosan kapcsolódik a tárgyilagos és kérlelhe-
tetlen ítélkezés képessége, egy abszolút morál nevében. (Ugyanúgy abszolút, 
mint Jesuáé — de míg az végtelenül irgalmas volt, Woland igazsága megítélő 
és kritikus.) Mindezek eszközök Woland valóságos feladatának, az igazság-
szolgáltatásnak végrehajtására. Ugyanide kapcsolódik a játékosság, az ötlet, 
a szellem mozgékonysága, mely a büntetések módozataiban nyilvánul meg. (Ezt 
az értéket inkább Woland kíséretének tagjai, Korovjov és Behemót képviselik, 
míg az esetenkint kegyetlen végrehajtó hatalmat Azazello.) 

Az igazságszolgáltatás létjogosultságából következik, hogy Woland érték-
rendje alapvetően ellentétes az 1. ábrázolási rétegben, a realitásban megje-
lenített értékpreferenciákkal, és rokon a Mesterével, amennyiben szintén 
belső, morális és szellemi értékekre koncentrált. Ám feltétlenül meg kell 
jegyezni, hogy Woland nem a reális világban élő ember, hanem időn és téren, 
konkrét formáción kívül és felül létező princípium. Tehát független mindazon 
tényezőktől, melyek a többi szereplő értékpreferenciáit alapvetően, kénysze-
rítő erővel befolyásolják, viszonylagossá és instabillá teszik. Woland a re-
gény világába kívülről beemelt és épp ezért megingathatatlan, kétségbevonha-
tatlan viszonyítási pont — csakis így és ezért válhat ítélkező erővé. 

Személyiségének alapvető ambivalenciája — ti. rombolónak látszó tevé-
kenysége által őriz és ment értékeket — rejti a regény végső, pesszimista 
tanulságát: az értékegyensúly időleges és mulandó megteremtése a reális vi-
lágban csak egy emberfeletti, emberen kívüli, és főképp: pusztítani is tudó 
erő feladata lehet. 
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D. M O L N Á R I S T V Á N 

HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A LENGYEL ÉS MAGYAR IRODALMI ÉLETBEN 
1945—1948 KÖZÖTT 

Az e helyen alighanem egyedül lehetséges tézisszerű összevetésben kiin-
dulópontunk a hazánkban kevésbé ismert lengyel irodalmi élet. Ehhez viszo-
nyítjuk — többnyire csak jelzések formájában — a magyart. Amit a kettőről 
külön-külön megállapítunk, az irodalomtörténészek számára az egyik, illetve 
a másik oldalon nem újdonság. Újat csupán a "szembesítés" jelent, amivel e-
gyik országban sem igen próbálkoztak még. Nem is könnyű vállalkozás, mert a 
második világháború utáni három-négy év lengyel irodalmi életének nincs 
szintézis igényű feldolgozása, tehát csak a magyar esetében könnyebb a dol-
gunk. 

A lengyel irodalomtörténeti folyamat kutatói 1939-re, a háború kezdeté-
re, magyar kollégáik 1945-re teszik nemzeti irodalmunk napjainkig tartó nagy 
korszakának kezdetét. Témánk szempontjából ez mégsem okoz problémát, mert 
mindkettőben meg szokás különböztetni egy 1948-cal záruló kis korszakot, 
szakaszt. Lengyelországban csak 1948 utolsó hónapjaiban ment végbe a két 
baloldali munkáspárt egyesülése, de a döntő politikai és gazdasági változ-
tatásokra már a "fordulat éve" nyarán sor került. A lengyel írószövetség 
szczecini kongresszusa 1949 januárjában tette kötelezővé a dogmatikusan ér-
telmezett szocialista realizmust, tehát az 1948-as (al)korszakzárás egyér-
telmű. Nálunk már ugyanezen év tavaszán megszületett az MDP, de a koalíciós 

^A lengyeleknél két irodalomtörténeti kézikönyv ad viszonylag részletes 
képet az 1944—48 közötti irodalmi életről: História literatury polskiej w 
zarysie. Pod red. M. Stçpnia i A. Wilkonia. Warszawa, 1983; W. M a c i g g : 
Literatura Polski Ludowej 1944—1964. Warszawa, 1973. Magyar részről rendel-
kezésünkre állnak az "akadémiai" irodalomtörténet új kötetei (A magyar iro-
dalom története 1945—1975. I., II/l, II/2. Budapest, 1981, 1986), valamint 
elsősorban P o m o g á t s B. munkái: Az újabb magyar irodalom 1945—1981. Bu-
dapest, 1982; Az irodalom respublikája. Irodalmi élet 1945 és 1948 között. 
Vigília 1983/11. 832-836. 

521 



időszakbeli irodalmi folyóiratok pár hónapig még léteztek. Közismert, hogy a 
dogmatikus-voluntarista irodalompolitikát az 1949-es Lukács-vita vezette be, 
vagyis 1948 a magyarországi irodalmi életben ugyancsak a fordulat éve. 

A világháborút követő szakasz kezdete nem esik egybe teljesen a két iro-
dalomban, egyszerűen azért, mert Lengyelország keleti része már 1944 nyarán 
megszabadult a fasiszta megszállástól. Az irodalom teremtői és értékelői elő-
jöhettek az illegalitásból. Szeptemberben az ideiglenes kormány székhelyén, 
Lublinban gyűlést tartott a lengyel írók szakszervezete, megjelent az Qdro-
dzenie (Újjászületés) c. irodalmi lap, és még ugyanebben az évben napvilágot 
látott néhány rangos költő (J. Przybos, M. Jastrun, A. Wazyk) egy-egy kis 
verseskötete. A folyóirat és vele együtt az irodalmi élet központja 1945 ele-
jén nem a szinte földig lerombolt Varsóba, hanem Krakkóba került át. Itt ez 
év tavaszán egy írócsoport új hetilapot (Tygodnik Powszechny) kezdett szer-
keszteni, ami a stabilizálódás jele volt. 

"Az irodalmi élet a felszabadult Lublinban természetesen ideiglenes jel-
leggel bírt, a születő állam területének csak kis részén zajlott, és csak a-

2 
zokat az írókat fűzte össze, akiket sorsuk erre a vidékre vetett" — álla-
pítja meg a téma jó ismerője, mivel azonban az említett alkotók már akkor a 
lengyel irodalom arculatát meghatározó egyéniségek voltak, ez az "ideigle-
nesség" többet jelentett, mint az akkori magyar fővárosban, Debrecenben 1944 
legvégén szerény keretek között bontakozni kezdő irodalmi élet. Itt alakult 
ugyan meg a Magyar írók Szövetsége Intéző Bizottsága, de valóban jelentős 
író alig jött a városba (Darvas József, Veres Péter, Zilahy Lajos). Itt ké-
szült el a háború utáni első irodalmi folyóirat, a Magyarok első száma, de 
már 1945 elején, szerkesztősége pedig kinyomtatását követően, áprilisban a 
kormánnyal együtt Budapestre tette át székhelyét. 

A világháború utáni első lengyel irodalomtörténeti alkorszak tehát kissé 
tovább tartott, mint a magyar. Itt kockáztatjuk meg a talán meglepő, mert 
kategorikus és egyszerűsítően értékelő kijelentést: az 1944—48 közötti len-
gyel prózában és drámában több, hosszabb távon érdekesnek és maradandó érté-
kűnek mondott alkotás született, mint a magyarban. E helyen a mérlegelés nem 
feladatunk, de a két irodalom ismerői számára remélhetőleg meggyőző lesz a 
következő felsorolás. Hogy csupán a nyelvünkön önálló kötetekben olvasható 
műveket említsük, ekkor jelent meg T. Rózewicz első versválogatása, és vál-

2 W. M а с i 5 g: i. m. 17. 
\ö. Századok szelleme. Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kap-

csolatáról. Debrecen, 1980. 301—319. 
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tak népszerűvé W. Broniewski, J. Tuwim és К. I. Galczynski új versei. Ekkor, 
még hazájában érett igazán nagy költővé a később nyugatra távozott, immár 
Nobel-díjas Cz. Milosz is. Esztétikai értékeik révén még inkább figyelmet 
érdemelnek a prózaírók, köztük antifasiszta alkotásaival Z. Nalkowska (Val-
lomás) , J. Andrzejewski Hamu és gyémántja, S. Dygat Bódeni tó és Búcsúzások 
c. regénye, valamint J. Iwaszkiewicz vagy az ekkor induló W. íukrowski és T. 
Borowski elbeszélései. Ez vonatkozik J. Szaniawski Két színház c. drámájára 
(a magyar nyelvű Tangó c. lengyel drámaantológia egyik darabjára) is. 

Az érdekességek-értékek bőségének magyarázata egyszerű. Egyrészt a len-
gyelek számára másokénál hosszabb háború alatt megfogalmazott vagy megírt 
művek tömege csak ekkor, de most gyors egymásutánban jelenhetett meg. Más-
részt a nemzeti fennmaradásért vívott, a lengyelséget fasisztaellenes egy-
ségfrontba tömörítő fegyveres harc és szellemi ellenállás élményei 1944 után 
néhány évig elemi erővel, a semmit el nem hallgató vallomások kényszerével 
kívánták az irodalmi kifejezést. 

A következő állítás igazsága vitathatatlan: "...a magyar irodalom nem 
támaszkodhatott az ellenállás nemzeti élményére, mint a lengyel vagy a ju-
goszláv irodalom".^ A koalíciós időszak magyar irodalmi termését másféle há-
ború és nemzeti sors hozta létre. Érthetően kevésbé volt bőséges, hiszen az 
alkotók, bár nem mindenről, a számunkra csak 1941 derekán és akkor sem az 
országban kezdődő háború éveiben is írhattak, publikálhattak. Másrészt 1945 
után, önszántukból vagy kényszerből, sokan hallgattak, asztalfiókjuknak dol-
goztak. A magyar irodalom ekkori jelentős értékeire is nevel felsorolásával 
utalunk. A költészet alaphangjait Illyés Gyula, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, 
Vas István adták meg, mert az akkori fiatalok még nem jutottak el idáig. A 
próza legidősebbjei közül Déry Tibor, Nagy Lajos és Tamási Áron, a nem sok-
kal fiatalabbak közül Illés Endre, Németh László és Kolozsvári Grandpierre 
Emil alkotói tevékenysége gyümölcsözött a legjobban 1948-ig. Drámát — mint 
később is — egy-két költő (Illyés) és prózaíró (Németh) írt. 

A világháborút követő gyors és mélyreható változások mindkét országban 
hamar megváltoztatták az irodalmat is. Mennyiben hasonlítottak és mennyiben 
különböztek egymástól a lengyel és magyar irodalmi életben jelentős szere-
pet játszó politikai és társadalmi nézetek? 

A megszállt Lengyelországban a háború éveiben három politikai tábor lé-
tezett."' A legnagyobb súlyú csoportosuláshoz a londoni emigráns kormány tá-

4 A magyar irodalom története. VI. 1008. 
5L a g z i I.: A szeptemberi hadjárattól a Júliusi Kiáltványig. Küzdelem 

az új Lengyelországért. Szeged—Budapest, 1983. 56—58. 
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maszát alkotó parasztpárt, a szocialista (tulajdonképpen szociáldemokrata) 
párt balszárnya, az értelmiség és a kisiparosok demokrata pártja tartozott. 
Ez a blokk polgári demokratikus reformokat tervezett a nemzeti függetlenség 
visszaszerzése utáni időre. A Szovjetunióval — ha nem is végig — jó kap-
csolatokra törekedett. A második tábort két, német- és ugyanakkor szovjetel-
lenes konzervatív és reakciós párt jobbszárnya jelentette. Hívei az 1939 e-
lőtti viszonyokhoz ragaszkodtak. A harmadik, lassan erőre kapó csoportot a 
marxizmushoz közel álló Lengyel Munkáspárt és az általa szervezett ellenál-
lási mozgalom tagjai és hívei alkották, akik a nemzeti harcot összekapcsol-
ták a demokráciáért folytatott küzdelemmel. 

A nemzeti egységtörekvések eredményeként (és az európai katonai helyzet 
fordultával) polarizálódás és balratolódás ment végbe a természetesen ille-
gális lengyelországi politikai életben: még erősebbé vált a "londoni" tábor, 
és nőtt a harmadik nagy csoport ereje. Mindez a "földalatti" vagy csak a há-
ború után megjelent szépirodalmi művekből nem mindig olvasható ki könnyen, 
mert azok a maguk eszközeivel elsősorban a nemzet létérdekeit, a fasizmus 
elleni harcot szolgálták. Ha mégis a politikai táborokhoz tartozás szerint 
akarunk tájékozódni, kimondhatjuk: az írók többsége az első táborhoz állt 
.közel. Viszont már 1946-ban létrejött a baloldali blokk, és felgyorsult az 
ország demokratikus átalakulása. Az ellenzék a paraszti mozgalom jobboldalá-
ból alakult Lengyel Néppárt köré tömörült. Nem a munkásságot tartotta az a-
lapvető osztálynak, hanem a legrégibb, "leglengyelebb" parasztságot. Szót e-
melt az egyéni gazdálkodás visszaszorítása, a nagymérvű iparosítás és a szo-
cialista szektor erősítése ellen. Ezek a nézetek emlékeztetnek a magyar kis-
gazdapárti és parasztpárti nézetekre. A koalíciós időszak legjobb lengyel 
írói azonban nem vallották magukénak ezeket az elképzeléseket, míg magyar 
kollégáik egy része nemcsak a művészet eszközeivel, hanem közvetlenül is a-
lakítója volt az ilyen irányú politikának. 

Lengyelországban az 1948/49-es egyesítéseket követően is megmaradt három 
párt, de a nekik megfelelő tagozódásról legfeljebb az irodalmi élet egyes 
területein beszélhetünk. A szépirodalom ezt alig mutatja. "A kulturális élet 
központjainak kialakulása, az alkotói szövetségek kongresszusai, az irodalmi 
lapok... a rendszer megszilárdításán munkálkodtak, és még mielőtt sor került 
volna fontosabb művek megjelenésére, világossá vált, hogy az írók tisztán 
szakmai érdeke arra készteti őket, hogy a létező politikai helyzet mellett 
álljanak ki... A megszállás hat évén át terrorizált társadalomban nagy volt 
a szó,... a nemzeti kultúra éhsége... A stabilizálódás tehát... pszichikai 
szükségszerűség volt."6 
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A hivatalos politikával szembeni ellenzékiség és a demokratizmus a két 
világháború között is döntő tényezőnek számított a lengyel írók körében, akik 
többsége a borzalmakat túlélve a Népi Lengyelországban még inkább balra to-
lódott. A második világháború alatti és utáni magyar irodalmi életre hasonló 
mértékben ez nem vonatkoztatható. Emellett a lengyel írók sem 1939 előtt, 
sem utána nem oszlottak "urbánus" és "népi" táborra. A két háború közötti 
Lengyelország erőteljesebben iparosított állam, a lengyel társadalom demok-
ratikusabb volt, kevesebb feudális örökséggel küzdött. így még az 1939 utáni 
"harmadikutasság", az elemi erejű hazafiság és a nacionalizmus sem szült o-
lyan ideológiát, amely egyedül a parasztságban látta volna a nemzetmegtartó 
erőt. Mindez — hozzátéve a szellemi életben tapasztalható, a magyarénál rég-
óta erősebb új iránti nyitottságot (nyugat és kelet felé egyaránt), az avant-
gárd törekvések döntő szerepét — "modernebb", "városiasabb" irodalmat hívott 
életre. Benne természetesen a XX. század kezdete, Reymont óta helyük van a 
paraszti témáknak, de nem a paraszti ideológiának. 

Pomogáts Béla szerint már a két világháború közötti magyar irodalom tör-
ténete sem művészi áramlatok, hanem eszmei irányok hatására alakult: léte-
zett konzervatív, polgári humanista, népi és szocialista irány. Úgy véli, ez 
a csoportosítás az induló írónemzedéket kivéve 1945 után is érvényes. "Az 
eszmei irányzatok szerint történő tagozódás leginkább 1945 és 194B között 
érvényesült, midőn az irodalmi élet intézményei: az irodalmi folyóiratok 
eszmei áramlatok (sőt politikai pártok) rendjében alakult ki, s ez eleve 
megszabta az irodalmi élet sajátos szerkezetét. A szocialista irányzat idő-
közben jelentősen megerősödött."7 

Ennek nem mond ellent másik megállapítása: "Az irodalmi mozgalmak és á-
ramlatok mindamellett nem kötődtek közvetlenül a politikai pártokhoz, noha 
valamennyi párt körvonalazta a maga irodalompolitikáját, s minden pártnak 

Q 
voltak nevezetesebb íróegyéniségei." Ez mindenekelőtt a baloldalra vonat-
kozik, hiszen — az ismert tényeket csupán felidézzük — a kommunistákat tá-
mogatta Nagy Lajos, Déry Tibor és sok fiatal, a szociáldemokratáknak Kassák 
Lajossal és körével volt kapcsolatuk. A parasztpárt a népi írókra támaszko-
dott. Az irodalmi élet létmódjáról elmondhatjuk: "A koalíciós korszak lénye-
géhez tartozott, hogy a politikai pártok szerint osztódott meg az irodalom, 

6W. M a c i i g : i. m. 24—25. 
7 P o m o g á t s В.: Az újabb magyar irodalom 1945—1981. 16. 
8Uo. 31. 
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hogy adott orgánumok köré tömörültek az alapvető politikai platformon belüli 
irányzatok, hogy a csoportok egymás mellett éltek, egymással párhuzamosan 

9 
alkottak, s szakadatlan vitában álltak egymással is." Mindezt természetesen 
nem abszolutizáljuk, hiszen például a kisgazdapárt ereje nem mutatkozott meg 
a szépirodalomban, a munkásmozgalom régi nagy alakja, Kassák pedig a kommu-
nisták ellenfelének számított. Másrészt — mint a lengyeleknél — egy dolog 
volt a pártoknak megfelelő irodalmi program és mások maguk a szépirodalmi 
művek. 

Közismert tény, hogy alkotóink nem kis hányada akkor tevékenyen részt 
vett a politikai életben. Veres Péter a parasztpárt irányítói közé számított. 
E párt ideológiájának művészi továbbvitelében komoly szerepet vállalt Illyés 
Gyula, vezetőit szoros szálak fűzték Németh Lászlóhoz, Szabó Lőrinchez, Sin-
ka Istvánhoz. Egyes kommunista vezetőkxés Lukács György mindjárt 1945-től az 
irodalmi élet meghatározó tényezői voltak. 

A lengyeleknél az írók politikusi és ideológusi szerepvállalása ritkáb-
ban fordult elő. Ekkor inkább csak olyanokat említhetünk, akik a háború 
latt, illetve később a Lengyel Munkáspárt vagy a hozzá tartozó katonai szer-
vezetek tagjai voltak, és alkotói-irodalomszervezői munkájuk 1944 után tel-
jesedett ki. Ilyen például két, magyarra is fordított szépíró, B. Czeszko és 
T. Holuj.10 

A politikai és irodalmi viták színterét jelentő irodalmi folyóiratok sú-
lya a háború befejezését követően mindkét országban nagy volt. Az irodalmi 
életet döntő mértékben alakították. 

A lengyeleknél az irodalom új útjairól, lehetőségeiről, feladatairól az 
Qdrodzenie 1944-ben még nem kezdett vitát. Pár hónapig a köréje tömörült al-
kotóknak nem volt meghatározott eszmei-művészi programjuk. A fasizmuselle-
nesség, az ország jó részén még dúló harc fogta össze őket. Nem ellenezték 
az ideiglenes kormány politikáját, de azt nem kívánták a művészet eszközei-
vel szolgálni. "Semmire sem való feladatokat adni magunknak. Az irodalomnak 
az alkotó szabad akaratából kell kinőnie. Az eszmék éltethetik és kell él-
tetniük az irodalmat, de nem teremthetik meg azt. Ugyanolyan távol áll a 
tisztaság elvont, széplelkek álmodta országától, mint a közvetlen hasznos-

9 K o v á c s K.: A Magyarok c. folyóirat történetéből. Századok szelle-
me. 329. 

18Erről bővebben: D. M o l n á r I.:A független és demokratikus Lengyel-
ország eszméje a lengyel irodalomban. Küzdelem az új Lengyelországért. 137— 
154. Az akkori középnemzedékből a magyarul ugyancsak olvasható L. Krucz-
kowski tartozott az ilyen írók közé. 
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ságtói, mások a feladatai, mint a publicisztikának, amellyel még folyton 
összetévesztik a politikusok"33 — írta a fiatal kora óta baloldali, de 1944-
ben még nem marxista M. Jastrun. Hasonló maradt a helyzet az Odrodzenie Krak-
kóba költöztetése (1945) után, ahol 1947-ig őrizhette "koalíciós" jellegét. 
Az irodalmi élet ekkori központjában alakult meg a máig létező Twórczosc 
(Alkotás), amely művészi "sokféleséget" ígért, és profilját 1949-es Varsóba 
viteléig nem ideológus publicisták szabták meg, hanem az irodalmi élet tel-

12 
jességét igyekezett bemutatni. 

Krakkóban indult (1945) az ideológiai szempontból legegységesebb katoli-
kus írócsoport hetilapja, a Tygodnik Powszechny (A. Golubiew, J. Zawieyski 
fóruma) is. A magyar Vigiliához hasonlóan túlélte a fordulat évét, annak el-
lenére, hogy a Lengyelországban 1944 után végbement politikai és társadalmi 
változásokat elutasítva, konzervatív álláspontból számos ellenvetést tett az 
irodalom új feladatairól folyó vitában. Figyelembe kell vennünk, hogy a nem-
zetösszetartó hagyományai birtokában a német megszállókkal aktívan szembe-
szálló, a hívők túlnyomó részét magáénak mondható lengyel katolikus egyház 
jóval nagyobb tömegbázissal rendelkezett, mint a kevesebb érdemet szerzett 
magyar katolikusság vezetése. Egyébként egy hasonlóan polemizáló fővárosi 
hetilap (Tygodnik Warszawski — 1948-ig) mellett létezett a társadalmi áta-
lakulásra igent mondó katolikus folyóirat (Dzis i Jutro — Ma és Holnap, az-
az a későbbi Kierunki — Irányok), amely keresztényszocializmust hirdetett, 
de nem ennek közvetlen szolgálatában álló, hanem öntörvényű irodalmat akart. 

A korszak lengyel irodalmi életének másik centruma is többszázezres 
nagyváros, tódz volt. 1945-től itt szerkesztették a Kuznica (Kovácsműhely) 
c. hetilapot, amely a marxista munkáspárthoz kötődött, de köré más baloldali 
írók is csoportosultak. Főszerkesztője kommunista volt, akinek segítőiről 
(M. Jastrun, A. Wazyk) ugyanezt legfeljebb később lehetett elmondani, nem is 
beszélve Z. Natkowskáról vagy K. Brandysról (akinek magyarul későbbi művei 
olvashatók). A folyóirat 1946—47-ben a már uralmon lévő párt kultúrpoliti-
kájának szócsöve lett, de mert az antifasizmust ügyesen összeegyeztette a 
kulturális és erkölcsi megújulás programjával, munkatársaivá tette a jelen-
tős írókat. 

1948-ig a lengyel főváros nem számított az irodalmi élet központjának, 
bár több folyóirat indult itt. Például a Pokolenie (Nemzedék, 1946—47), a 

33M. J a s t r u n : Poezja i poetycznosc. Odrodzenie 1944/8—9. 
32A két folyóirat krakkói időszakának fontosságát monográfia is bizo-

nyítja: W. P. S z y m a n s k i "Odrodzenie" i "Twórczosc" w Krakowie (1945— 
1950). Wroclaw, 1981. 
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nálunk sem ismeretlen R. Bratny fóruma, a háborúban felnőtté érett fiatalok 
nevében kiállt a Népi Lengyelország politikája mellett. A haladás és demok-
rácia eszméit érvényre juttató irodalmi programot alakítottak ki vitáikkal. 
Érdemes emlékeztetni magyar kortársaikra! Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, 
Somlyó György, sőt már-már a kezdő Nagy László, a prózaírók közül Mészöly 
Miklós, Sarkadi Imre, Karinthy Ferenc, Fekete Gyula, Mocsár Gábor. Az iro-
dalmi élet formálásában döntő szerepet ugyancsak nem játszó budapesti Való-
ság, bár szintén a fiatalok (MAGISZ, majd NÉKOSZ) fóruma volt, nemigen ha-
sonlított lengyel megfelelőjére. Abban igen, hogy a nemzeti szabadságharcok 
hagyományának őrzését vállalta-, majd a demokrácia nevében a szocialista ori-
entációra igent mondott. A falukutatás, a népi mozgalom és a szomszédokkal 
való együttélés kérdéseinek boncolgatása viszont csak a magyar folyóirat sa-
játja. 

Lengyelországban a pusztulás méreteihez képest sok lap jelent meg 1944 
után. Többségüket nem illethetjük a "vidéki" jelzővel, mert e minősítésnek 
már akkor sem volt értelme. Valóban a vidék fórumának számított az 1948-ig 
két városban kiadott Wies (Falu). Táborába haladó parasztírók tartoztak, a-
kik — nem úgy, mint nálunk — megmaradtak "amatőröknek". Hasábjain a falusi 
kultúráról folyt a vita. Politikai küzdelem irodalmi vetületéről volt szó — 
a mi Válaszunktól (1946—49), a népi írók orgánumától eltérően, amely prog-
ramszerűen a politika alakítását is céljává tette. A lengyeleknél e folyói-
ratban és másutt nem az lett a polémiák tárgya, milyen legyen a falu részvé-
tele a társadalom demokratikus átalakításában, hogy szövetkezzenek-e a pa-
rasztok vagy ne. Az irodalmi eszmecserékben ebből annyi tükröződött, kell-e, 
lehetséges-e külön falusi irodalom, szükséges-e küzdeni a falu szellemi kü-
lönállásáért. Igaz, a viták hátteréből nem hiányzott teljesen a bizalmatlan-
ság: egyes szerzők nemcsak a városi civilizáció hatásával, hanem a szocia-
lista ideológiával is szembeszegültek. Nálunk a Válasz, mint ismeretes, egy 
meghatározó jelentőségű írócsoport fórumának számított. Sokan írhattak bele, 
de "európaiság és szocializmus szintézisét a népiség jegyében, egy erős pa-
rasztpárt révén vélte megvalósíthatónak"."'^ 

Az elsőként jelentkező, igen igényes Magyarok (1945—49) inkább kivétel-
nek tekintendő, mert egyaránt közölte a népi írók, a "nyugatosok" és a szo-
cialista szerzők alkotásait, egységben igyekezett láttatni az irodalmi éle-
tet. A magyar irodalmat újjáélesztő szerkesztői egységes nemzeti szellemet, 

'""a magyar irodalom története 1945—1975. I. 82. 
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önszemléletet alakító, demokratikus orgánumnak szánták. Benne indulása után 
marxisták és nem marxisták tisztességes vitát folytattak. Szépirodalmi anya-
ga publikálásának kritériuma a művészi színvonal volt, ahogy — krakkói éve-
iben — a lengyel Odrodzenie, elsősorban pedig a Twórczosc szerkesztősége 
számára. Ugyanebbe a folyóirattípusba sorolhatjuk a fiatal alkotók, illetve 
a modern magyar irodalom Új Hold (1946—48) c. fórumát. A polgári humanizmus 
hagyományaira támaszkodva kutatta a közelmúlt történelmi válságának megszün-
tetéséhez vezető utakat. Ugyanakkor távol tartotta magát a korszak nagy tár-
sadalmi kérdéseitől. A kulturális és erkölcsi értékek védelmében látta azt 
az erőt, amellyel le lehet küzdeni a fasiszta ideológia és a háború követ-
kezményeit. Előbbi két vonásán kívül kissé arisztokratikus művészetfelfogá-
sának sem akadt lengyel megfelelője. Véleményünk szerint nem volt lengyel 
"rokona" a marxista Fórumnak (1945—48) és á Kassák-féle Kortársnak (1947— 
48) sem. 

A két ország irodalmi lapjaiban folyó viták legfőbb különbsége abban 
állt, hogy a lengyeleknél elsősorban a művészet, az irodalom képezte polémia 
tárgyát, míg nálunk, sokkal közvetlenebb formában politikai nézetek, ideoló-
giák csaptak össze. 

A lengyel realizmus-vita 1946-ban zajlott. Az avantgárd vonulat megőriz-
te rangját, ám 1944 után a realizmus gyorsan háttérbe szorította. Az alkotók 
többsége belátta, hogy a szovjet segítséggel kivívott nemzeti újjászületést 
demokratizálódásnak kell követnie. A realizmus előretörésének pszichikai oka 
is volt: a nemzetet a pusztulásba sodró .háború valóságossága meghaladta a 
művészi ábrázolás addig elképzelt lehetőségeit, arra késztette az írókat, 
hogy mondanivalójukat a legegyszerűbb, legobjektívebb eszközökkel közöljék. 
Ebbe az irányba vitt a történelmi gondolkodásmód térhódítása is. A Kuznica 
publicistái szerint a realizmus nem más, mint a valóság történelmi materia-
lista felfogása, ami szükségszerűen az új társadalom igenléséhez vezet. A 
marxista gondolkodás számukra azt jelentette, hogy az ember aláveti magát a 
tényeknek, szövetséget köt velük. Meghirdették a harcot az irodalom pszi-
chologizmusa, kamerális jellege, ún. tiszta esztétizmusa ellen. Az alkotók 
azonban 1949-ig nem tették magukévá ezt a programot a maguk művészi gyakor-
latában. Az Odrodzenie toleránsabbnak bizonyult, dejúgy vélte, az íróknak 
a fő társadalmi folyamatokra kell összpontosítaniuk az esetleges, az egyéni, 
a "részletek" helyett. Már 1948 előtt bírálta a világ teljes racionális meg-
ismerhetőségében kételkedő, szubjektív igazságokat megfogalmazó irodalmat, 
annak formai kísérletezését. A radikálisabb Kuznica hamar eljutott annak 
kimondásáig, hogy az írók mintája a XIX. századi realizmus kell legyen, 
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mert az avantgárd a- konzervatívvá lett polgárság ideológiájának kife-
jeződése. 

Hasonló elvek rendszeres hangoztatásával magyar folyóiratokban 1948 e-
lőtt ritkán találkozunk. Nagy eltérésekről azonban nincs szó, mert a lengye-
leknél mindez 1949-ig csak elmélet maradt. Az írók fenntartásait jórészt a 
katolikus írócsoportók fogalmazták meg: az emberi tapasztalat nem tekinthető 
az igazság, a valóságról kialakított nézeteink egyetlen forrásának, nem e-
légséges alapja erkölcsi ítéleteinknek. Fontos a bonyolult és újat mindig 
tartogató tudat világa is. A lengyel realizmus-vita J. Szaniawski említett 
darabja körül tetőzött, a múlt és jelen, a tettek valósága és a tudat jelen-
tősége együttes elfogadásával végződött. Nem úgy, mint — igaz, már 1948 u-
tán — a Déry- és Lukács-vita. 

Tekintettel arra, hogy ismertebb kérdésekről lenne szó, másrészt hogy Â  
magyar irodalom története 1945—1975'!. kötetében alapos Irodalmi irányzatok 
és viták c. szintézis található, a hazai polémiákra nem térünk ki. Ezek ná-
lunk is jelezték az irodalom társadalmi és közéleti szerepének növekedését, 
de végeredményüket tekintve inkább a politika és az ideológia síkjára te-
vődtek át. Magyarországon vitáztak az ún. polgári irodalom, a Nyugat-örökség 
értékeiről, az avantgárd szerepéről — aminek jelentősége a lengyeleknél már 
a 30-as években tisztázódott — , a kortárs művészeti és filozófiai irányza-
tokról és — ami a Visztula mentén teljesen hiányzott — a népi írói mozga-
lomról. 

Az ilyen és hasonló, részletekbe terjedelmi okokból kevéssé bocsátkozó 
összevetések értelmét abban látjuk, hogy újabb gondolatokat is sugallhatnak 
a második világháború utáni lengyel, illetve magyar irodalom, jelen esetben 
a gyorsan távolodó 1944—1948 közötti korszak kutatóinak.^ 

14 Lengyel részről a közelmúlt magyar történelme kapcsán irodalmunkról is 
többször írt J. R. N o w a k (főleg Wçgry 1939—1974. Warszawa, 1975 c. köny-
vében) . 
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