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B O D N Á R G Y Ö R G Y 

REGÉNY ÉS LÉLEKTANI REGÉNY 

Abból az evidenciából indulok ki, hogy a lélektani regény a regénynek 
nem alfaja. Az evidenciák nem érdemelnek sok szót, annál beszédesebbek le-
hetnek azonban levezetéseik. Mert az elvont műfaji vita aligha teheti fölös-
legessé a kérdést, hogyan szüli meg az életanyag a maga irodalmi létformá-
ját, s ha új felfedezés tárgya, miként hasonltja vagy töri át az öröklött 
műformákat. Tézisszerűen fogalmazva: a századelő modern írója az új lélektan 
hatására szembe találta magát a léttel, s a kérdések kaleidoszkópját követve 
olyan látószög elé került, ahonnan az emberi élet hosszmetszete után a ke-
resztmetszete is feltűnt. Reflexiója először témavilágának kiszélesülésében 
nyilatkozik meg: a sivár, mechanikusan materialista iskolák uralma után egy 
új világrész felfedezésének izgalmát várja a freudizmustól. A lélek mély ré-
tegeit és az ösztönvilágot magyarázó elmélet az élet ismeretlen területeire 
vezeti el, s az érzések és cselekedetek addig homályos hátterének megvilágí-
tását reméli tőle. Az irodalomtörténet gyakori tapasztalata, hogy a korfor-
dulók először új élettájak felfedezésében ismernek magukra, s 1917-ben Kosz-
tolányi is a lélek merész konkvisztádorjait látja a lélektani ábrázolás meg-
újítóiban. S eme új világrész vonzerejét még növelte az a megsejtés, hogy a 
tudós, aki felfedezte, némiképpen a költők rokona volt. Olyan jelenségeket 
igyekezett a tudomány nyelvére lefordítani, amelyeket addig csak a művészet-
nek sikerült megközelítenie. A nyelv megmerevedett kategóriáival éppoly elé-
gedetlen volt, mint a költő, s nála az érzet, képzet, érzelem és asszociáci-
ók szigorú keretei ugyanúgy eltűntek, mint az irodalomban. Freud sohasem is 
tekintette elméletét csupán pszichiátriai tannak, s bízott benne, hogy az al-
kalmazható lesz a művelődéstörténetre, a történelem és a mítoszok magyaráza-
tára, valamint az antropológiára is. Ebben a koncepcióban azonban eleve el-
lentmondás rejlett. Például Németh László véleménye szerint Freud módszere 
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azért nem vezetett teljes sikerre, mert miközben felismerte az elme életének 
dinamizmusát, mely ellentétes tendenciák küzdelmének a tünete, a lerombolt 
merev kategóriák helyett maga is újakat épített, amelyek azután ismét leegy-
szerűsítették és megmerevítették a lélek dinamikus világának a felfogását. 
Ezért állíthatta a freudizmus az írót válaszút elé. Az egyiken az új élettáj 
pacifikálását vállalta a maga művészete számára, s a történelmi, társadalmi 
és biológiai lét naturalizmusa után a mélylélek, az elfojtások stb. natura-
lizmusához érkezett. A másik út ellenkező irányba fordította az írót. Abban 
a szférában ugyanis, ahová az új lélektan vezette el, más nézőszögben áll az 
ember, mint amelyből az előző évszázad szemlélte. A racionalizmus az ember 
időbeni fejlődését vizsgálta főképp: a társadalomban és a természetben el-
foglalt helyét, az itt lezajlott változások rá gyakorolt hatását és az б küz-
delmét körülményei megjavítására. Tehát mintegy hosszmetszetében mutatta be 
életét. A modern lélektan tanulsága és vizsgálódási módszere kilencven fok-
kal elfordította a hagyományos nézőszöget: a keresztmetszetre irányította a 
figyelmet. A modern regény, mely főképp hatására született, már elsősorban 
nem az időbeli változást tükrözi, hanem az attól többé-kevésbé független erők 
egymásnakfeszülését, s a misztikusnak és kozmikusnak tetsző törvényszerűsé-
geket. Az új törekvés távolabbi összefüggéseire utal, hogy a XX. század har-
madik-negyedik évtizedének a regénye másfelől elindulva is ugyanerre a pont-
ra érkezett: Halász Gábor például a formai változásokat figyelve jutott arra 
a felismerésre, hogy a modern regény visszakanyarodik a korai angol regények 
módszeréhez, azaz, a fejlődésregény helyét elfoglalja az állapotregény. Mind-
két megközelítés az emberi állandó felkutatására és megjelenítésére irányult. 
Úgy is mondhatjuk tehát, hogy a modern író az új lélektan hatása alatt ezen 
a másik úton az ember lélektanában felfedezte a léttant. Az, amit állapot-
vagy keresztmetszetregénynek nevezhetünk, e felfedezés poétikai következmé-
nye. A lélektani naturalista regény ugyanúgy belül maradt az örökölt műfaj-
koncepción, mint a társadalmi vagy biológiai determináció epikus megjelení-
tése. Az örökölt regénykoncepcióban ugyanis a racionális oksági elv hívja 
elő a poétikai törvényszerűségeket, s a biológiai vagy társadalmi determiná-
ció ugyanúgy oksági elvre épül, mint ellenfele, az eszményi realizmus. Az em-
ber lélektanában felfedezett léttan viszont ezt az oksági elvet feszíti szét, 
s inherens viszonyban mutatja az élet jelenségeit, összetevőit. Az oksági 
elvhez szokott tudat értelmetlenként, megmagyarázhatatlanként és végzetsze-
rűként fogja fel ezt az inherens összefüggést, a létproblémákig eljutó lé-
lektani regényíró pedig éppen az oktalanság provokatív vállalásával fejezi 
ki a maga emberképét. Az oksági összefüggést megjelenítő cselekmény és kom-
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pozíció lefokozása, valamint a magabiztos bírói nézőpont feladása már csak 
következmény. 

Ha ez a gondolatmenet érvényes, akkor a lélektani regény műfajelméleti 
minősítését az a kérdés dönti el, hogy írója megtalálja-e a mikrokozmoszt a 
pszichológiai egyedben. A regényelméleti határ nem a lélektani és például a 
társadalmi regény közt húzódik, hanem azon a sávon, ahol az élet ábrázolása 
eljut a lét kifejezéséig. Más kérdés, hogy helyénvaló-e itt egyáltalán re-
gényről beszélni. A regény mint Monumentale Unform minden változást elvisel, 
s nem kényszerül önnön lényegének feláldozására, mert nincs lényege. E kité-
rő kinagyítása bizonyára azt sugallná, hogy a fenti gondolatmenet a műnem 
történetében, az elbeszélő művészet változó poétikájában követhető tovább. A 
lélektaniból kibújó létábrázolás ezért az elbeszélő művek kisebb struktúrái-
ban találja meg a maga létformáját. Pillanatnyilag nem állíthatom, hogy ez a 
következtetés általános érvénnyel bír, Kosztolányi olvasatom azonban harmo-
nizál vele. Sőt hitelesebben minősítem a fenti gondolatmenetet, ha bevallom, 
hogy az nem elméleti előfeltevés, hanem a Kosztolányi-regényekről és fogad-
tatásukról formált véleményem poétikai meghosszabbítása. 

A Kosztolányi-regényeket még a Nyugat együttérző kritikája is az öröklött 
regénykódex alapján ítélte meg. Problémáikat kóreseteknek minősítette, vilá-
gukat pedig oktalannak, megmagyarázhatatlannak és végzetszerűnek. Tekintsük 
ezt a kortársi ítéletet munkahipotézisnek. Kétségtelen, hogy már az első ki-
érlelt Kosztolányi-regényben, a Néróban, a dilettáns és a császár tébolya 
egyaránt patologikus tünet, s így lélektani megközelítést vált ki. Kosztolá-
nyi először azzal hárítja el a lélektani naturalizmus csábítását, hogy egy-
beépíti a korrajzot és a lélekrajzot. De tovább is lép. Regénye jelentését 
nem erre az integrációra bízza, hanem a lélektani, korrajzi és erkölcsi kér-
dések viszonylataira, amelyek ugyanúgy dialogizálnak egymással, mint Nero és 
Seneca. Történetéből kezdettől fogva hiányzik az oksági hitelesítés. így a 
regény gondolatmenetében a dilettáns szenvedély nemcsak egy lélektani folya-
mat elindítója, hanem olyan modellértékű motívum is, amelyben immár összefo-
nódhat a pszichológiai történet, a művészregény és a történelmi rekonstruk-
ció. Seneca többször is utal rá, hogy Nero tragédiája császári és költői 
szerepének keveredése, az utolsó fejezet siratói pedig ki is mondják e keve-
redés — szubjektív sorson túlmenő — egyetemes következményeit: "Ö átélte, 
amit csak álmodni lett volna szabad. Kétségtelen, hogy az igazi poéták má-
sok. Azok megálmodják, amit nem élhetnek át." Azt is mondhatnánk tehát, hogy 
Nero patologikus tetteinek forrása az inadaptációs neurózis. A dilettantiz-
mus ezért lehet történetében életmodell: a patologikus egyén tevékenységének 
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foglalata és a létben benne rejlő ellentmondás képtelen feloldásának a kí-
sértése. 

A Nérót követő Pacsirta lélektana Kosztolányi életművében a legrejtőzkö-
dőbb. Ha fejezeteinek felépítését és egymásutánját követjük, akkor voltakép-
pen a leíró társadalmi regény tereire érkezünk. Megjelenik benne a közvetlen 
lélektaniság is, például az apa leánya elleni vallomásának kényszerességében, 
amely nélkül a regény társadalomrajza csak kívülről kaphatná meg hitelét. E 
kényszeresség kialakulása azonban a háttérben marad, s csupán az ítéletben 
érhető tetten, amellyel a szülők Czifra Gézát, a hajdan udvarlónak vélt vas-
úti tisztet illetik, s amely lassanként mániává válik, a tehetetlenséget egy 
pillanatra felszabadító szeleppé. S míg ez a rejtőzködő előkészítő motívum 
sincs összefüggésben a regény nagyjelenetével : Vajkay Ákos kegyetlen-tehe-
tetlen vallomását közvetlenül részegsége, s felszabadított felindulása moti-
válja. így válhat Pacsirta, a vénlány létszimbólummá. Jelentésének kitágítá-
sa kétségtelenül áttöri a tárgyias ábrázolás határait. Az írónak azonban még-
sem kell kiszólnia a regényből, amikor a szimbolikussá váló dolgok és mozdu-
latok tartalmát szavakba foglalja. A belső monológot eleve kikerüli, néző-
pontjait váltogatja és hősének gondolatait avagy érzéseit ugyanúgy leírásai-
ba rejti, mint ezek írói reflexióit. S jellemző-, hogy gondolatmenetének irá-
nyítóját, az oksági elv elutasítását is iróniájával fogalmazza meg, amely 
egyszerre teszi lehetővé a hős és az író tudatának megjelenítését. Vajkay 
Ákos — írja az apáról — "általában azokat a ... könyveket kedvelte, melyek 
erkölcsi igazságokat tüntetnek fel, kölcsönhatást a magukban ismeretlen, za-
varos tények között... és abba a kellemes káprázatba ringatnak bennünket, 
hogy senki sem szenved érdemtelenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomorrák-
ban. De hol van itt az összefüggés?" 

Az Aranysárkány világa már szűkebb, de a naturális valóság természetben 
előforduló mikrokozmosza. Kosztolányinak tehát alig kellett elmozdulnia a 
Pacsirta regényformájától, amikor meg akarta fejteni Nóvák tanár úr szomorú 
titkát. Ugyanolyan társadalmi regénytechnikával írhatta le a kisvárost és 
gimnáziumát, amellyel a Pacsirta Sárszegét rekonstruálta. Ami azonban az A-
ranysárkány elején elmozdulást sejtet, az a hős tragédiájának motivációja. 
Nóvák tanár úr már az első pillanatban sérülten lép elénk. Szükségszerűvé 
válhat-e így öngyilkossága? A racionális okság törvényei szerint nem, hiszen 
igazsága ugyané törvényekhez mérve nyilvánvaló, s helyzetét csak akkor te-
kinthette volna végképp képtelennek, ha a társadalmi erkölcs, pontosabban: 
az etikett konzekvenciáit elfogadja. Ezt a kérdést az író is felteszi, ugyarv 
ahhoz a tárgyiasított kommentárhoz folyamodva, amellyel a Pacsirtában élt. 
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"A halott Novákot körülálló kollégák mindegyike mást és mást vádolt; mindenki 
azt hitte, hogy neki van igaza." És nem ok nélkül — teszi hozzá az író. — 
"Mindenkinek egyszerre igaza volt. Csak Tálas Béla nem vett részt a vitában, 
6, ki a sír előtt állt, az aggastyán közönyével és bölcsességével hallgatta, 
amit beszéltek, s botjával a padló fakockáit mozgatva föl-föl sóhajtott." 
íme a regény igazsága, amely egyben az oksági végkövetkeztetés kérdőjele, s 
íme az emberi részigazságok közös nevezője, a halál. Az elárultatás és a meg-
aláztatás szörnyű, de közömbössé minősül, amikor "nyargal a nyár, s megölte 
azt, amit életre hívott, s fénye már sűrűn, sárgán csurgott alá, mint a 
genny". Ha van válasza az Aranysárkánynak, akkor az a vegetáció válasza, ami 
egy pillanatra felbukkan a Pacsirtában is. És megtaláljuk az Aranysárkányban 
a Pacsirta ironikus műfajelméleti rímpárját is a mélyponton levő Nóvák tanár 
úr meditációjában: "hol az összefüggés, a kapcsolat? Ilyen az élet? Nem, ez 
nem is az élet, csak a regények ilyenek, mikor az író egymásra torlaszolja 
az eseményeket, s nem indokolja meg kellően." 

Az Édes Annában a regényvilág ismét kinyílik, hiszen eseményei a magyar 
történejjm drámai pillanatában, a kommün bukása körül zajlanak. Édes Annának 
azonban nincs köze hozzájuk, s_jeflexiók nélkül él a történelem fnrga+ agá h a n 

Némi túlzással élve azt mondhatnánk, hogy története annál gazdagabb jelenté-
sű, minél kevésbé illeszkedik az okok és összefüggések rendszerébe. Ezért az 
б regényében jogos mániáról beszélni, ami azonban éppúgy szabad a kóresetek 
oki és okozati összefüggéseitől, mint ahogy független a közvetlen társadalmi 
motivációtól. Ilyen értelemben az Édes Anna két mánia alakulástörténetéből 
nő ki. Vízyné a cselédkérdés megszállottja. Ha róla szólna a regény, akkor 
az a rabtartó rabságát állítaná elénk. Édes Anna mániája már erőtlenebb, mint 
ahogy érzelmei mozoghatnak. Csupán a Vízy-lakás különös szagára figyel fel, 
amit sohasem képes megszokni. Majd gazdája, Kornél nevén akad fenn, ami még 
messzebb taszítja az egyébként is idegennek érzett világtól. Elcsábíttatása 
sem válhat tettének közvetlen okává. Először az elemi reflexévé vált enge-
delmesség vezeti, azután a testiség bódulata dönt helyette, s végül mindkét 
indítékát a részvét emeli érzelemmé. Amikor pedig bekövetkezik elhagyatta-
tása, ismét visszacsúszik az elemi életbe. S végül hiába keressük tettének 
okát Vízyék nagy estélyének eseményei között is. Észreveszi ugyan, hogy az 
őt elcsábító Jancsi belecsókol Moviszterné nyakába, de csak zavarba jön, és 
a falnak fut. S az estély után miért bántaná Vízyné rendelkezése az edényle-
szedés elhalasztására, amikor korábban keményebb ridegséget is érzelem nél-
kül vett tudomásul? De a regény szó nélkül is cáfolja a gyilkosság közvetlen 
okait. Azzal, hogy éles vágással illeszti össze az estély végjelenetét, és 
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Anna megjelenését az ebédlőben, majd pedig a rémült pillanatot, amikor Vízy-
né észreveszi, hogy Anna az ágya szélén ül. Az elsőben a dialógus foglalhat-
ná magában a közvetlen okot, de az megszakad. A második jelenetben betekint-
hetnénk Anna tudatába, ha az író nem. vágná el filmjét, amikor belső_.monológ-
jára sor kerülhetne. A harmadikban pedig már ismét Vízyné szolgáltatja az el-
beszélés nézőpontját. Az ok és okozat viszonyának felderítése helyett Kosz-
tolányi^ Anna^viselkedésével és a maga tárgyiasítatiJ^jmnentáfjával válaszol. 
Gyilkos tette után Anna kinyitja az összes ablakot, hogy ne legyen olyan e-
gyedül. Amikor pedig a rendőr elfogja, szívét melegség járja át, hogy tege-
zik, s hogy a rendőr olyan, mint a legények a falujában. Moviszterrel pedig 
azt mondatja el az író, hogy az ember nem alkatrészeinek összege, hanem a 
nagy mindenség része. Amihez Anna bírájávai hozzátéteti: egy tettet nem le-
het megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tettjoügntt "t+ az 
egész ember. a.teljes életével. 

Az ironikus műfajkritika az Édes Annából sem hiányzik. S célzottja itt 
már nem az öntelt racionalizmus hite, hanem éppen a lélektan, melyet az író 
gyakorlatlan, kijelölt frázisos ügyvédjével jellemeztet. A messzebb mutató 
összefüggésekben azonban ez az ironikus villanás inkább a lélektan szerepér-
telmezésének, mint szereptagadásának látszik. Többet remélt tőle, mint egy 
motivációs szerep betöltését vagy az ember új lélekrétegeinek a felfedezé-
sét. Egyik büszke percében ezt mondatja Esti Kornéllal: "Olyan író akarok 
lenni, aki a lét kapuin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg." Az б nagy e-
pikus művei tehát, ha a lélektani regények közé helyezzük őket, áttörik a ha-
tárokat. Adekvát közegük a létábrázolás. 

Most és tanulmányom bővebb változatában is szándékosan mellőztem a szak-
irodalmat, ha emlékszem is értelmező elődeim véleményére, a lélektaniság mi-
nősítésében kizárólag friss olvasatomra akartam támaszkodni. Aminek hátteré-
ben nyilván működnek azok a gondolatok, amelyeket a magyar irodalomtudomány 
felfrissülésének köszönhetek. S azt is sejtem, hogy következtetéseim mások 
Kosztolányi-értelmezésével találkoznak. Mégis hadd idézzem befejezésként e-
gyetlen elődömet, Barta Jánost, aki 1937-es tanulmányában alighanem elsőként 
ismerte fel Kosztolányi lélektanában a létábrázolást. "Részvét és filozófia 
találkozásából született meg az érett Kosztolányi elbeszélőművészete — ol-
vashatjuk e tanulmány egyik summázatában — , epikus képzeletét egyformán táp-
lálja a maga szenzuális-vitális affektivitása és metafizikai életérzése." Az 
már messzebbre vezető kérdés, hogy Kosztolányi nem hisz egyetlen vagy azonos 
világban, csak világokban, az egyéniség világaiban. S hogy ennek az én-nek a sza-
badságát a semmitől, a kivetettségtől származtatja. Folytatásnak kell tehát kö-
vetkeznie, mely szükségképpen kilép a poétikai értelmezések köréből. 



A N G Y A L O S I G E R G E L Y 

A NARRÁTOR NÉZŐPONT-VÁLTOZATAI KOSZTOLÁNYI NOVELLISZTIKÁJÁBAN 

Kosztolányi novelláit éppen az elbeszélő helyzete és nézőpontja szerint 
vizsgálni bizonyára támadható eljárás. Feltehető tudniillik, hogy nem ez az 
elemző szempont lesz az, amely e novellisztika értékeit a legteljesebben ki-
domborítja. Pedig hát az irodalmár szerepe a közvélekedés szerint nem más, 
mint nagyjaink erényeinek racionalizálása, azaz könnyen elsajátítható képle-
tekre való lefordítása. Az irodalmár az a személy, akinek meg kell magyaráz-
nia, miért nagyon értékes az, amit a nemzet kollektív tudata (vagy inkább az 
erre rendelt intézményrendszer) értékként statuált. Kosztolányi prózája bő-
velkedik a magasztalható vonásokban; minek hát arról beszélni, ami esetleg 
kissé egyhangú, korához képest avulékonynak tűnő, gyakorta sebezhető írásmű-
vészetében? 

Erre a kérdésre már az is választ jelenthetne, ha azt mondjuk: ezt a 
vizsgálatot mind ez idáig legfeljebb előlegezték, de távolról sem végezték 
el. Márpedig a legújabb irodalomelmélet sokszorosan igazolta, hogy a narrá-
tor nézőpontja a prózapoétikának olyan kulcskérdése, amelynek figyelmen kí-
vül hagyása nemcsak technikai hiányosság, hanem úgyszólván lehetetlenné te-
szi a következetes világkép-elemzést is. Ezt a vizsgálatot tehát vitathatat-
lanul el kell végezni valamennyi Kosztolányi-novella esetében, függetlenül a 
várható vagy éppen váratlan eredményektől. 

— Igen ám — mondhatná erre valaki — , de lehetséges-e egyetlen elemző 
szempontot érvényesíteni? Nem téveszti-e szem elől az ilyen törekvés a mű-
alkotás strukturális összetettségét? És különben is: lehetetlen egyetlen do-
logról beszélni irodalmi szövegek kapcsán. Az irodalmi analízis, legyen bár-
milyen puritán az alkalmazott eszközök tekintetében, óhatatlanul heteronóm 
ítéletekkel, kategóriákkal él, s az értékelés minduntalan felködlik a szigorú 
tárgyszerűség csontkeretes pápaszeme mögül. Mindez az én véleményem is, ezért 
sietek megjegyezni: a narratív struktúrák valóban körültekintő elemzésének 
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akkor is többféle kategóriát, ítélettlpust kell alkalmaznia, ha ezek közül 
pillanatnyilag csupán az egyik érdekli. Az sem lehet cél, hogy az intuíció-
ink szerint értékeket hordozó írásművekről kimutassuk, hogy egy bizonyos 
szempontból csapnivalóak, hiszen ez aláásná az egész eljárás hitelét. Olyan 
vélemény is akad (és jómagam is tisztelem ezt az álláspontot), mely szerint 
az interpretáció eszközeinek a szöveg sajátosságaihoz kell idomulniuk. (Bár, 
ezt azért kérdezzük meg zárójelben, honnan ismerhetnénk a szöveg sajátossá-
gait legalább az értelmezés kísérlete előtt?) Persze emögött az álláspont 
mögött ismét csak a már említett sarktétel lappang, vagyis hogy azt kell meg-
mondanunk a műről, miért jó. A magam véleményét sommásan és a legkevésbé sem 
tudományosan a következőképpen tudnám megfogalmazni: 1. az analízis semmi-
képpen sem vezethet értékek elfedéséhez. Egy mű jelentőségének, ha utalás-
szerűén is, de ki kell derülnie. 2. Ez nem jelenti azt, hogy elzárkózhatunk 
olyan vizsgálódások elől, amelyek a vizsgált szöveg kevésbé ismert, nem fel-
tétlenül előnyös oldalaira világítanak rá. Ha többet tudunk egy nemzeti 
klasszikusunkról, meglehet, kevésbé éteri jelenségnek látjuk majd, de ebből 
egyáltalán nem következik, hogy azon túl kevésbé lesz fontos számunkra. 

Sót. 
Ehhez a "sőt"-höz szeretnék egy-két szerény megfigyeléssel, inkább be-

nyomással, mint a fentebbiekben sürgetett elemzéssel hozzájárulni. Szolgál-
jon mentségemül a felkészüléshez rendelkezésre álló idő, valamint a terjede-
lem rövidsége. 

Talán ezekből az általánosságokból is kiderül, hogy a narrátor szerepét 
Kosztolányi novelláiban meglehetősen hagyományosnak érzem. Az író e szempont-
ból nagyjából azokon a síneken halad, melyeket a 19. században fektettek le. 
Novelláinak elbeszélője az esetek többségében kívül áll az elmondott törté-
neten; a hősök gondolatait és érzelmeit általában tökéletesen ismeri és ma-
ximák, szentenciák segítségével értelmezi. E maximák és szentenciák az "i-
lyen az ember" vagy "ez az ember" kijelentésben összegezhetők; ami annyit 
jelent, hogy prózai írásai többségének erősen példabeszéd[ jgllege van. 

Persze igen sok Kosztolányi-novella narrátora szól egyes szám első sze-
mélyben. Azonban ezeknek az eseteknek a túlnyomó többségében is érzékeljük 
a külső megfigyelőt, mondjuk az elbeszélő későbbi én-jét, aki múlt időben 
mondja el, mi is történt vele, tehát sejthetően többet tud, mint a történet-
ben szereplő önmaga. Az elbeszélés súlypontja ilyenkor természetszerűleg egy 
érdekes pszichológiai megfigyelés, egy különös karakter stb. leírása lesz. 
Ezek a legegyenesvonalúbb és legegysíkúbb Kosztolányi-novellák. Ilyen pl. Az 
olvasó című, 1925-ös írás, amely meglehetősen közhelyszerű ötletet aknáz ki. 
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A narrátor némely Kosztolányi-versből és hírlapi tudósításból már ismert köz-
vetlenséggel szólal meg. "Volt egy tanulótársam, az mindig olvasott." A "fi-
gyeljetek csak, most elmesélek valamit"-gesztus szándékolt egyszerűsége rög-
tön elárulja az elbeszélői attitűd lényegét: az iróniát az ábrázolt figurá-
val szemben. Nem titkolja, hogy említett tanulótársát korlátoltnak, butának, 
félig-meddig őrültnek tartja. Amikor maga is szereplőként bukkan fel a tör-
ténetben, ugyanezt az iróniát érvényesíti: "István bácsi — szóltam — , nagy 
tudós lesz a fiából." Az egysíkú, fölényes irónia ezután nem is tesz lehető-
vé más megoldást, mint a poénszerű befejezést. A főhősre rázúdulnak a köny-
vek és egy acélsarkú enciklopédia pont fejen találja. 

Itt jellemző módon nem bukkan föl az író által ábrázolt különc, fél-el-
mebeteg figuráknak is rendszerint kijáró szánalom. Marad a kultúrához való 
torz viszony könnyű fajsúlyú, karikatúraszerű ábrázolása. Jegyezzük meg, hogy 
az író kedvelt motívuma, amely a narráció szempontjából is igen lényeges, 
ecsetvonásszerű, ebben az írásban is megjelenik. Különböző személyek lényegi 
azonosságáról, egy és ugyanazon személyiség titokzatos megkettőződéséről, 
vagy két szereplő közötti személyiség-cseréről szól talán a legtöbb Koszto-
lányi-novella. Az olvasóban a mániákusan művelődő fiú és a tősgyökeres ma-
gyar paraszt apa személyisége közeledik egymáshoz fokozatosan a befogadó tu-
datában. Kezdetben a narrátor még csak azt jelzi, hogy mennyire emlékeztet 
egymásra apa és fiú beszédmódja. Később a fiú külsőleg is egyre hasonlato-
sabbá válik apjához; az író felfedi, hogy az olvasás beteges szenvedélye ná-
la lényegében azonos a földművelő, birtokszerző szenvedéllyel. Még a halála 
előtti pillanatokban is úgy tekint a záporozó könyvekre, mint a megvadult 
jószágra: "Hő — szólt, mint a lónak." A szánalmat nem ismerő gúny annak szól 
tehát, hogy az apa és a fiú közötti személyiség-identifikáció miatt a pa-
raszti mentalitás, az egészség közhelyes szimbóluma olyan szerepben bukkan 
fel, amelyben csak beteges szenvedély forrásává válhat. 

Az^identitás-probléma, a személy- és személyiségcserékkel folytatott írói 
játék azonban csak ritkán szegődik a narrátor.-egysíkú meggyőződésének szol-
gálatába. Kosztolányi általában nem a narratív struktúrák felforgatásával, 
hanem szokatlan elemek beépítésével bontja meg vagy bizonytalanítja el ezt 
az egysíkúságot. Ennek is filozófiai háttere van nála, amit jól mutat A kö-
vér bíró című elbeszélés (1908) egyik mondata. A narrátor ezúttal többes 
szám első személyű, mint általában akkor, amikor Kosztolányi a gyerekkor vi-
lágát idézi. Mintha a kialakulatlan személyiséget kollektív reakcióiban vél-
né inkább jellemezhetőnek. (Ez már csak azért_is különös^jniveJL A szegény 
kisgyermek panaszainak hőse erősen individualizált jelenség.) Nos, A kövér 

11 



bíróban is egy közhelyszerű gondolatból, majdnemhogy bon mot-ból kerekedik 
novella: nevezetesen abból az írói véleményből, hogy mindenki megérdemli a 
tapintatot és a szánalmat, ha másért nem, hát azért, mert neki is volt anyu-
kája. A gyerekek világának kollektív énje nem egyszerűen azért fordul a kö-
vér bíró ellen, mert csúnya, hanem azért, mert szokatlanul csúnya. "Gyűlöl-
tük, mint mindent, ami szokatlan." A gyermeki ítélkezés itt a tömeg, az arc-
talan kollektivitás gondolkodásmódja. Amikor megpillantják a kövér bíró any-
ját, a gyermekcsoport azonnal egyénekre bomlik — pl. kiderül, hogy a hanga-
dóra éppen ráillik a bíró gyermekkori ingecskéje stb. A gyerekek csak egyé-
nenként képesek átélni a közös emberi sorsot, csak mint individuumokban éb-
red fel bennük a szokatlanság gyűlöletét oldó részvét és alázat. 

Egy másik, ugyanebben az évben írott novellájában, A csillagász fiában 
szintén a kollektív én az elbeszélő. Itt abból ered a szokatlanság érzése, 
hogy a főszereplő viselkedését a narrátor képtelen megmagyarázni. A csilla-
gász fia olyan titok tudója, amelyet képtelen átadni a többi gyereknek, aki-
ket viszont éppen viselkedésének titokzatossága vonz ideig-óráig. A "titok" 
voltaképpen nem más, mint az a felismerés, amely a későbbiek folyamán annyi 
Kosztolányi-mű ihletőjévé lesz: hogy az élet a részletek, az egymástól el-
szakadó élmények és benyomások végtelen sora, tehát bármely ponton megsza-
kítható. A narrátor azonban nem oldja fel a figura titokzatosságát, hanem az 
elbeszélés végén a fantasztikum határmezsgyéire viszi. "Egy fekete lobogót 
láttunk, meg egy embert, aki bizonytalanul lebeg előre, mintha már a csilla-
gos magasságokban gázolna." 

Tudjuk, hogy Kosztolányi gyakran nem áll meg a valószerűtlenség határán, 
s a fantasztikumba való átlépés sok esetben a narrátor magabiztos ön-azonos-
ságának megrendülését jelenti. Említettük, hogy írói filozófiájához ugyanúgy 
hozzátartozik a személyiség egyszerisége és megismételhetetlensége, mint a 
játék e gondolat ellentétével: a mások bőrébe-bújás lehetőségével. A Komédia 
című korai párbeszédes művében még csak kávéházi időtöltésként játssza el 
egymás életét a házasember és az agglegény, hogy a végén megvilágosuljon e-
lőttük a közös emberi sors, a boldogtalanság fátuma. Az 1911-es Lidérc elbe-
szélője azonban nyomasztó álomként, valóságos lidércnyomásként éli át ezt a 
lehetőséget.. Az egyes szám első személyű narrátor látszólag éppen olyan bo-
nyodalomba keveredik, mint az 1928-as Félreismernek én-je, amit ez utóbbi 
így fejez ki: "Azt hitték, hogy én nem én vagyok." Az egyszerű félreértésből 
a Lidércben megelevenedő rémség lesz: "láttam, hogy nem tréfálnak, és lát-
tam, hogy ebben a pillanatban — egyszerre mind — csakugyan felismertek. Egy 
idegen élet árnya húzódott végig lelkemen." Az ön-azonosság megingása heves 
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halálvágyat kelt benne, ez elől menekülve kutat ismerősök, rokonok után, 
hogy belekapaszkodhasson "közös emlékeikbe". A fantasztikumba való végleges 
átlépés akkor következik be, amikor saját szülei sem ismerik meg, végül pe-
dig önmaga is idegen arcot pillant meg a tükörbe nézve. "Kusza, dúlt arc me-
redt rám, az idegen, kivel még sohasem találkoztam, egy közömbös, fáradt a-
lak, lebegve a semmiségben. Egy ember, ki elszakadt mindentől. Az ismeret-
len." Az elbeszélés elején és végén egy-egy kétértelmű mondat mintha nyitva 
hagyná annak lehetőségét, hogy mindez csak álomi történés, s maga az elbe-
szélés módja is álomszerű, álommotlvumokat alkalmazó — ez azonban inkább 
csak konvencionális kokettálás az olvasóval, mint a narráció struktúrájának 
elengedhetetlen rész-eleme. 

(Zárójelben említem, hogy a valószerűtlenség alkalmazásának szélsőséges 
képviselője a Hrussz Krisztina csodálatos látogatása (1911). Az egyes szám 
harmadik személyű narrátor itt egyáltalán nem próbálja pszichológiailag hi-
telessé tenni a halott megjelenését. Ennek következményeként viszont a no-
vella hangneme parodisztikussá válik, tehát ismét csak egysíkúvá alakul a 
jelentésszerkezet.) 

A személyiség-megkettőződés egyik bravúros példája egy 1925-ből származó 
rövidke írás: Az áz emberT"7tz~"'álapötIet mindössze annyi, hogy van egy ember, 
akivel a narrátor-én mindenhol találkozik, utcán és bérkocsiban, "színházi 
főpróbákon, bélyegkereskedésekben, földalatti megállóhelyeken, a Gellérthegy 
tetején, tűzvészeken és elemi iskolai vizsgákon, az illető mindig ugyanott 
van, ahol én". Végül elmondja titkát néhány ismerősének, akik azt válaszol-
ják: "Ja, az? Azt én is folyton látom. Te is? Érdekes. Évek óta töröm a fe-
jem, hogy ki is lehet?" A narráció itt semmiféle fogódzót nem ad annak el-
döntéséhez, hogy optikai csalódásról, neurotikus kényszerképzetről, kollek-
tív félreértésről van-e szó. Az első számú abszurditás az, hogy a narrátor 
mindenütt látja ezt az embert. Az olvasó már-már az elbeszélő személyiségé-
nek részleges és természetesen kóros kivetülésére tippelne, amikor a második 
számú abszurditás — hogy mindenki látja ezt az embert — el nem bizonytala-
nítja. Magától értetődik, hogy ebben az esetben is kínálkoznak közhelyszerű, 
szentenciózus magyarázatok, mint pl. hogy "mindannyian kissé paranoiásak va-
gyunk", vagy "mindenki hordja a maga keresztjét, azaz valamilyen lelki prob-
lémáját", vagy "mindenki együtt él saját énjének olyan kivetüléseivel, amely 
az 'idegenség' benyomását teszi rá" stb. A novella sajátossága, hogy telje-
sen az olvasóra bízza a választást ezek között a lehetőségek között, sőt le-
hetővé teszi egyszerre több jelentés választását. 
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Befejezésként arra a novellára térnék ki röviden, amelyet az érett Kosz-
tolányi elbeszélőművészetében az egyik csúcsteljesítménynek tartok, legalább-
is az egyes szám első személyű narráció típusában. (Külön világnak tartom az 
Esti Kornél-novellákat, ezért nem használtam fel közülük egyet sem példaként, 
noha az identitás-problematika poétikai vetületeiről szólván ez kézenfekvő-
nek látszhatott.) A Fánika című 1935-ös írásról van szó. 

Az első mondat Kosztolányi szédületes tömörítő-technikájának iskolapél-
dája. "Sétálok anyámmal, otthon, vidéken." Kosztolányi olvasótábora a harmin-
cas évek elején már pontosan értelmezhette a mondatot: az író saját élményét 
mondja el, distancia nélkül azonosul a narrátorral. Az "otthon, vidéken" je-
lentését is azonnal megfejthették, no meg azt is, hogy mit takar itt a szűk-
szavúság. Az írás ezután riportszerűen idézi fel a három szereplő (az író 
egykori dajkája, most vak koldusasszony, az író és az író anyja) mozdulatait, 
gesztusait, hangsúlyait. Az elbeszélő távolról sem mindenttudó. Leginkább sa-
ját érzéseivel, önkéntelen mozdulatainak koreográfiájával van tisztában. Jel-
képekkel, jelentésekkel birkózik. Nem hagyja, hogy Fánika kezet csókoljon 
neki, de б sem csókolja meg volt dajkája kezét, mert színpadiasnak érezné. 
Az alamizsnaadást nem kerülheti el, de ebben is tanácstalan, s végül menekü-
lésre fogja a dolgot. 

A legfigyelemreméltóbb Kosztolányi megszokott írói módszereihez képest 
az a tény, hogy meg sem kísérli kitalálni, mi játszódhat le a koldusasszony 
lelkében. Érezzük, hogy ez az a küszöb, ahol megszűnik a narrátor omnipoten-
ciája. Anyjával részben értik egymást: " — Miért futottál el? — kérdezi, de 
nem vár feleletet, hiszen tudja, hogy miért futottam el. — Szegény — szól 
gyorsan." A szituáció anyai "interpretációja" azonban leegyszerűsítő és el-
sietett. A narrátor-én nem csupán azért akar szabadulni ebből a helyzetből, 
mert szánalmat érez és nem találja fel magát a jótékonykodó szerepkörében. 
Hiszen a találkozás leírása majdnemhogy száraz, kerülni igyekszik az érzel-
mek eláradását. Az író-hősnek azért kellett menekülnie, mert hirtelen túl 
sok mindennek az elvesztését idézte fel benne a vak asszony érintése. Az if-
júság, a szülőföld elvesztésén túl még valamit, amit még anyjának sem — vagy 
éppen neki nem — mondhat el: az első érintés legtágabb értelemben véve ero-
tikus élményét, amely Fánikához kapcsolódott. "Ekkor éreztem meg először — 
még hatéves se voltam — , milyen csodálatos forróság áradhat egy másik kéz-
ből." És rögtön utána az első veszteség tragédiáját, ami egészen egyszerűen 
abból állt, hogy ez az érintés nem tarthatott örökké. Csodálatos egyszerű-
séggel mondja el ezt Kosztolányi: "Amikor pedig hirtelen fölkelt, rimánkod-
tam, hogy maradjon még, de б nem maradt." Az anya persze ebből nem érthetne 
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semmit, de a narrátor az olvasók számára sem fűz hozzá (ahogy különben szok-
ta) szentenciózus, magyarázó megjegyzéseket. "Sokat gondoltam erre azóta. De 
senkinek se meséltem el. Anyámnak se mesélem el." 

Amiről beszélni lehet: az a tárgyak múltja. Ezért kérdezi anyjától, hogy 
megvan-e még az a kis asztalpad, amelyben Fánikával, a cselédlánnyal üldö-
géltek a testvérek... És ekkor újra, sokadszor visszatér a novellában a vesz-
teség, a vesztés motívuma, amely a szöveg egységét megteremti. Az anya, mint 
"jó gazdaasszony" "hangosan folytatta magánbeszédét, melyet eddig némán sző-
hetett lelkében: — Tudod, fiam, az ember hiába vigyáz, hiába zár mindent. 
Előbb-utóbb minden elkallódik." Ez a lezárás egyszerre a szentenciózus réteg 
ironizálása (méghozzá két szinten: a gyakorlatias-praktikus szemlélet és a 
belőle kinövő — az anya részéről akaratlan — szimnolikusság szintjén is), 
további funkcionális szerepe pedig az, hogy megértesse és nyomatékosítsa a 
legnagyobb veszteséget, amelyet ez a találkozás jelentett az író számára. A 
narrátor-én magát ezt az érintést, az érintés titkát veszítette el. Fánika, 
a vak koldusasszony visszavette tőle azt, amit Fánika, a tizenéves kislány 
ajándékozott neki. Ezért vált elbeszélhetővé a titok, s az elbeszélés Kosz-
tolányi végső reménye arra, hogy ami elveszett, ne kallódjon el végképp. 
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K Á L M Á N С. G Y Ö R G Y 

A ROSSZ ORVOS.ELBESZÉLŐ SZERKEZETÉNEK NÉHÁNY ELEME 

A rossz orvos hivatásos olvasójának az egyik legnyilvánvalóbb kihívást a 
mű műfaja jelenti. Mielőtt a szöveg értelmezésébe belefogunk, elvárható, hogy 
műfajáról számot adjunk. Regény-e vagy novella A rossz orvos? Hogy ezt el-
dönthessük, elég pontosan tudnunk kellene, mit várunk a regénytől (vagy no-
vellától); az adott befogadói-értelmezői közösség számára milyen konvenciók-
nak kellene a szövegnek eleget tennie, hogy azt regényként vagy novellaként 
könyvelhesse el ez a közösség. 

Ennek a tudásnak nem vagyok birtokában, ezért most mindjárt be kell je-
lentenem, hogy a kihívás elől gyáván megfutamodom. Hogy ez mégis inkább ru-
galmas elszakadásnak lássék, dolgozatom elején jelzek két szempontot, ame-
lyeket A rossz orvos műfaji besorolásánál érvényesíteni lehetne. 

Először is természetesen szólni kell a terjedelemről. Rövid történeteket 
kevésbé vagyunk hajlamosak regénynek tekinteni, mint hosszabbakat. Hosszú 
szövegeket ritkán mondunk novellának. Ez az igencsak földhözragadt szempont 
összefügg a másikkal, érdekesebbel: az elbeszélt történet és az elbeszélés 
viszonyával. Nagyon felületesen azt mondhatnám, hogy a regényben sokkal in-
kább várhatók leírások, elbeszélői eszmefuttatások (szünetek tehát), hosszú 
gyakorító részletek, beágyazott elbeszélések; novelláktól nem várjuk az el-
beszélt történet elágazásait, inkább egyetlen és egyszerűbb történet viszony-
lag gyors tempójú elbeszélése felel meg a novella konvencióinak. Ennek meg-
felelően a szereplők köre viszonylag szűkebb. Metaforikusán szólva: a novel-
la egyszerű mondat, a regény bővített és összetett mondat, ennek az értelme-
zői beállítódásnak a számára. Ezeket a homályos benyomásokat bizonyára pon-
tosabban is meg lehet fogalmazni; s az is nyilvánvaló, hogy ezek egy bizo-
nyos értelmezői közösség sajátjai, és egy bizonyos, történetileg meghatároz-
ható szövegkorpuszra vonatkoznak. 
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De mi múlik ezen a besoroláson? Nem mindegy, hogy regényt vagy novellát 
olvasunk-e? Nem a hivatásosak szokásos szőrszálhasogatásáról van csak szó? 
Ennek az mond ellent, hogy valószínűleg más olvasási stratégia jár együtt 
azzal, ha regényt, és más, ha novellát vesz kézbe az olvasó (aki, persze, 
bizonyos történetileg körülírható konvenciórendszer szerint olvas). Ha az 
olvasási stratégia csődöt mond, s az olvasó nem tudja a szöveget ennek a 
stratégiának megfelelően értelmezni, ez az értékelésben, a szöveg megítélé-
sében jelentős szerepet játszhat. 

Ha A rossz orvos szűkös szakirodalmába beletekintünk, feltűnhet, hogy a 
műfaji besorolás a hivatásos értelmezők értékelésére is rányomja bélyegét. 
Sőtér István "elhúzódó cselekményről" és "felduzzasztásról", Bori Imre "a-
ránytalanságokról" beszél. Rónay László szerint "A rossz orvos nagyra nö-
vesztett, gyenge elbeszélés". Ezekben a megállapításokban éppen az a közös, 
amire az imént céloztam: a műfaj konvencióinak az elbeszélés és az elbeszélt 
történet valami másféle kapcsolata felel meg. Az egyik kérdés tehát, amit 
meg kell majd vizsgálnom, az elbeszélés tempója. 

Az elégedetlenség másik lehetséges oka már független a műfaji megfonto-
lásoktól (már tudniillik, ha a regény—novella ellentétpárban gondolkodunk). 
A szöveg didaktikus, tanító jellegére utal néhány értelmező, amelyet ma több-
ségünk idegennek érez. Dolgozatomban röviden ki kell majd térnem erre is. 

Végül egy harmadik jellegzetességet szeretnék majd számba venni. A rossz 
orvos elbeszélő szerkezetének "konzervativizmusát" vagy "konvencionalitását". 
Ez nyilvánvaló, ha az időrendre, az elbeszélői gyújtópontra vagy nézőpontra, 
az elbeszélői időre vagy a beszédmódokra gondolunk. A rossz orvos például 
ezekből a szempontokból teljesen illeszkedik a balzaci hagyományhoz. 

A vontatottság, aránytalanság, a didaktikusság és a konvencionális elbe-
szélői "forma" benyomásait a következőkben a mű elbeszélő szerkezetének e-
lemzése révén próbálom meg pontosabban megfogalmazni. Nem ígérem, hogy "meg-
védem" A rossz orvost a vádakkal szemben. Már csak azért sem, mert a tanító 
jelleg és bizonyos tekintetekben a konzervativizmus vagy konvencionálisság 
vádja is megalapozottnak tűnik. 

A tanító-példázatos jelleg kérdését vizsgálom meg először; ennek az ér-
telmezésnek az indokolása ugyanis elég könnyen átlátható. 

Az elbeszélésnek arra a sajátosságára szeretnék utalni, hogy egyetlen 
egyszer fordul elő csak beágyazott elbeszélés, István elbeszélése a cseléd-
lányról, Veráról. Ennek az elbeszélésnek példázat-voltát több tényezővel is 
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igazolhatjuk: az elbeszélt történet az elbeszélőhöz és hallgatójához képest 
is máscselekményű; máscselekményű az elsődleges történethez viszonyítva is; 
kapcsolata az elsődleges történettel nem szinekdokhés vagy metonimikus (te-
hát sem ok-okozati, sem rész-egész viszonyban nem áll azzal), hanem metafo-
rikus. Bizonyos elemei megfeleltethetők az elsődleges történet bizonyos ele-
meinek, sőt, mivel ez a történet nagyon egyszerű formájú (bűn és az azt kö-
vető büntetés), ez mintegy paradigmája is az elsődleges történet (nem ily 
könnyen áttekinthető) formájának. Ahogyan Vera meggyilkolja a gyerekét és 
ezért bűnhődnie kell, úgy a történet elbeszélője és hallgatója, István és 
Vilma is bűnt követett el, s ezért büntetés jár nekik. Azt hiszem, nem két-
séges, hogy ez didaxis, az elbeszélt történet szintjén. István megfogalmaz-
za Vera történetének tanulságát s ez metaforikusán kapcsolódik saját törté-
netéhez is. Vera története tükrözi belülről az elsődleges történetet, s ez 
olyan benyomást kelt, mint hogyha az elsődleges történet maga is tükör vol-
na, a "nulladik szintű" történeté. Tehát még azt is mondhatnánk, hogy ez a 
beágyazott történet távolabbra is hat: az olvasó történetének a szintjéig. 
Hiszen az olvasónak is elbeszélnek egy történetet (Istvánét és Vilmáét), a-
melynek tanulsága ugyan nem fogalmazódik meg, de metaforikusán sejteti ezt a 
beágyazott történet. így az a történet, amelyben a történetet magát ábrázoló 
példázat van, talán maga is példázatnak nevezhető. 

Az elbeszélés azonban jó pár ponton ellentmond a tanító célzatú szöve-
gekkel szembeni várakozásoknak. Nem is szólva arról, hogy az elbeszélő nem 
fordul közvetlenül olvasóihoz, hogy a történet szereplői saját történetüket 
másként és változóan értékelik, s hogy ezt nem igazítja el az elbeszélő tör-
ténet-értelmezése (hiszen az elbeszélő egyáltalán nem is értelmezi a törté-
net egészét), ezeken kívül, mint erről később szólok majd, A rossz orvos nem 
"kerek történet", Hangsúlyozni szeretném, hogy a mű didaktikus jellege ezek-
től függetlenül érzékelhető. 

Ennél fontosabb a másik két kérdés, amelyekre együtt keresem a választ a 
következőkben. Mitől tűnik lassúnak, vontatottnak a mű második része, miért 
támad olvasójának olyan érzése, hogy az már csak felduzzasztás, hosszadalmas 
epilógus, s megalapozott-e ez az értelmezés? Másrészt: miből fakad az a be-
nyomás, hogy A rossz orvos konvencionális elbeszélésmód terméke? 

Vannak olyan művek, és ezek közé tartozik A rossz orvos is, amelyek nem 
sok érdekessel kecsegtetnek, ha narratológiai elemzésnek vetjük őket alá. Az 
elemzőnek ez a benyomása persze adódhat egyszerűen felületességből; de for-
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rása többnyire az, hogy az előtte fekvő szöveg túlságosan is megfelel vára-
kozásainak, konvencióinak, már ami a szöveg időszerkezetét, beszédmódját stb. 
illeti. Először tehát magamnak is azt a benyomásomat kell rögzítenem, hogy _A 
rossz orvos számos tekintetben konvencionális mű. 

Miben áll ez a konvencionalitás? Pontosan milyen konvenciók azok, ame-
lyekkel A rossz orvos nem kerül szembe? 

Az elbeszélő szerkezet konvencionalitásáról szólva hadd kezdjem a leg-
egyszerűbb szempontokkal: a nézőpont vagy fokalizáció kérdésével, és az el-
beszélői személlyel vagy hanggal. Az elbeszélői hangot illetően: az elbeszélő 
helyzet követő jellegű (a történet időben megelőzi az elbeszélést), az elbe-
szélő kívül van a történeten és hiányzik is a történetből: azaz sem az elbe-
szélés tevékenysége, sem az elbeszélő személye nem része az elbeszélt törté-
netnek. Mellőzve most az egyébként fontos körülírásokat: a mai értelmezők 
számára ez £ jelöletlen esete az elbeszélésnek, amely viccektől újságcikke-
kig és meccsközvetítésekig sok műfajt jellemez. Ennélfogva ez a legkonvenci-
onálisabb is. 

Mennyiben tér el mégis A rossz orvos a tizenkilencedik századi egyik el-
beszélő hagyomány bizonyos konvencióitól? Van ilyen eltérés a gyújtópont-ke-
zelésben. Hadd magyarázzam ezt egy idézettel: 

" — Regény? 
— Isten ments! Minden regény így kezdődik: 'Egy fiatalember ment a sö-

tét utcán, feltűrt gallérral'. Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt gallérú fia^ 
talember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas." (Esti Kornél I.) 

Ilyenfajta "érdekcsigázás" valóban nincs A rossz orvosban. A 3. fejezet 
például ezzel a mondattal kezdődik: "Lassan hidegedtek el egymás iránt, úgy, 
hogy alig vették észre." A mondatszerkezet azt sugallja, hogy a mondat fóku-
szában álló "lassan" a hangsúlyos, az új információ: mintha az elhidegedés 
ismert tény volna, amelynek csak az ideje és tempója szorulna közelebbi meg-
határozásra. Hiányzik az a fajta "tudatlan" kezdés is, amelyre Esti Kornél 
utal, s amely toposszá vált a tizenkilencedik századi regényírásban (Genet-
te), s ami voltaképpen a gyújtópont-szűkítés egy változata. Egy konvenció 
hiánya azonban nem szükségképpen jellemez egy szöveget, s azt kell mondanom, 
hogy A rossz orvos azért alapvetően konvencionális marad a gyújtópont tekin-
tetében is. Végig változó belső fokalizálást találunk; azaz: az elbeszélő 
hol egyik, hol másik szereplőjének nézőpontjával azonosul, noha olykor — a-
mikor a párbeszédeknek engedi át a terepet — külső, tárgyilagos elbeszélővé 
alakul át. Számos jel ellentmond annak, hogy mindenttudónak nevezzük a mű 
elbeszélőjét. Ö maga például nem értelmezi az elbeszélt történetet; nem jel-
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zi előre a történendőket; számos esemény, megnyilatkozás indokát vagy okát a 
homályban hagyja. 

Jellegzetes a hirtelen nézőpont-szűkítés a mű egy döntő pontján: nem tud-
juk meg, hogy milyen betegsége van Istvánkának, mert a tanár (a gyerek keze-
lőorvosa) "kezdett valamit mondani, de ismét fékezte magát", aztán "levelet 
írt a háziorvosnak" (Gaspareknek), de nem tudjuk meg, mi állt benne, s végül 
Gasparek "kimondott egy hosszú latin szót", melyet az elbeszélő nem ad to-
vább. Ez, ha úgy tetszik, a detektívregények legkonvencionálisabb fogásai 
közé tartozik. Más kérdés, hogy milyen funkciót tulajdoníthatunk neki ebben 
a szövegben. Nyilvánvaló, hogy István és Vilma tettének (tettének?) megíté-
lésében az egyik legfőbb csomópont, ahol az értelmezések legalább kétfelé 
ágazhatnak, hogy a gyerek gyógyítható volt-e. Az elbeszélő elhallgatása itt 
értelmezések sora előtt nyitja meg az utat. 

Lássuk most a mű időszerkezetének sajátosságait. 
Az időrend (sorrend) nagyjából előrehaladó; egyetlen anakróniát találunk, 

az esküvői jelenetet (1.), amely a "valóságos" (azaz: rekonstruálható) idő-
rendben később következne. Előre- és hátratekintésekben gazdagabb a szöveg, 
de ezek csaknem mind belsők, a történet időhatárain belül maradók. 

Külső előretekintés csak egy van (erről később); a külső visszatekinté-
sek Vilma és István megismerkedése előtti életére vonatkoznak (pl.: "minden 
Kövér-lánynak megvolt a műsora"; István "találkozott azokkal a barátnőivel, 
akiket fiatalkorában szeretett"; Gyula "valaha sokat mulatott a megyebálon 
Vilmával" stb.). Külső vagy máscselekményű hátratekintés kapcsolja be a tör-
ténetbe Annát és Gaspareket. (Anna előéletéről megtudjuk például, hogy "ott-
hon öt kistestvérét dajkálta föl" stb.) Jelentőséget tulajdoníthatunk annak 
a ténynek, hogy a szöveg második egységében (az 5. fejezetet követően; ezt a 
következőkben "második résznek" nevezem) külső hátratekintések elsősorban 
Vilmával kapcsolatban fordulnak elő. István előéletéről itt már csak a kár-
tyás múlttal kapcsolatosan olvashatunk, míg Vilma hazalátogatása (8.) teli 
van ilyenekkel. 

A belső hátratekintések száma a mű első felében elenyésző a második rész-
hez képest. (Ilyeneket említhetnék: István és Vilma "Részvét és szeretet 
nélkül beszéltek szerelmükről. Minden, amit azelőtt éreztek vagy tettek, 
idegennek látszott előttük" stb. Vagy: Istvánka halálakor az öreg rokon így 
szól: "Mennyire szerették.") A belső hátratekintések jó része itt elbeszélői 
szöveg. A második részben ezzel szemben István és Vilma beszédeiben (vagy az 
elbeszélő által tolmácsolt beszédeiben) rengeteg a belső hátratekintés, vol-
taképpen főszerephez jut részint az ismétlő, részint az elbeszélt történet-
ből kihagyott (elliptikus) részekre való belső visszatekintés. 



Az előretekintések egészen sajátosan működnek. Fontos hangsúlyozni, hogy 
minden előretekintés a szereplők szövege vagy áttett vagy közölt beszéd — 
vesd ezt össze az elbeszélői mindenttudásról írottakkal. Az előretekintések 
mindenekelőtt Gyulához kapcsolhatók: ő az, akinek jövője van, aki előre gon-
dolkodik és tervez. A második részben az övé az egyetlen "beteljesült" elő-
retekintés: István ezt mondja neki: "Hallottam, hogy nagy megbízást kaptál. 
— Ó — felelt — , kiderült, hogy a medve bőrére ittunk. Csak évek múlva lesz 
látszatja." És valóban, pár lappal később ezt olvashatjuk: "Gyula két év múl-
va nagyobb pénzhez jutott, a megbízatása folytán." Az első rész előretekin-
tései közül is csak a Gyulával kapcsolatosak igazolódnak, teljesen vagy fé-
lig-meddig: valóban leteszi a vizsgát, valóban elveszi Vilmát. Az összes töb-
bi előretekintés meghiúsul: Istvánka nem lesz jobban pár nap múlva, István 
nem a munkának él a válás után stb. 

A második részben mindössze négy előretekintést találtam: az egyik a Gyu-
la megbízásával kapcsolatos, fent idézett, "beteljesült" előretekintés; a má-
sik István szájából hangzik el: "Mikor hagyod már abba? — kérdezték. — Hol-
nap — felelte, és másnap újra ott ült a kártyaasztalnál." A harmadik hason-
ló, de most Vilma elhatározásával kapcsolatos: "Feltette, hogy többé nem ke-
resi föl volt urát. Nincs semmi célja ezeknek a beszédeknek, csak jobban fel-
izgatják." — S valamivel később: "Úgy látta, jobb, ha kiéli izgalmát." A 
megvalósulás István és Vilma esetében is épp ellentéte a szándéknak, ahogyan 
az első rész jóslásai vagy várakozásai sem teljesülnek. Az egyetlen biztosan 
előrevetíthető esemény István és Vilma számára saját haláluk: a 12. (utolsó) 
fejezetben erről beszélnek — ez a második rész negyedik előreutalása, s az 
egyetlen külső előretekintés az egész szövegben (hiszen a történet István és 
Vilma haláláról már nem szól). Ha az olvasóban az a kérdés fogalmazódik meg 
a szöveg olvastakor, hogy "mit tehet ez a két ember", akkor egy választ min-
denképpen hangsúlyosan kínál ez a szövegszerkezeti sajátosság: meghalhat. 

Az a tény, hogy a mű második részében az ismétlő visszatekintés nagy sze-
rephez jut, átvezet a következő kérdéshez, a tempóéhoz. Részben éppen a visz-
szatekintések nagy száma az, ami a második rész vontatottságát, lassúságát 
okozhatja. 

A történet 16 vagy több évet fog át. Az első négy-öt év István és Vilma 
megismerkedésétől Istvánka haláláig és a szülők válásáig tart (1—5.), a töb-
bi 10—11 évről a fennmaradó fejezetek számolnak be. A 4. fejezetig, István-
ka betegségéig, a történet kihagyásokkal ugrándozik előre: a 2. fejezetben 
dominál a gyakorító elbeszélés, a 3. fejezetben a gyakoritó elbeszélések kö-
zé előbb egy párbeszéd illeszkedik, majd összefoglaló elbeszélések. A 4. fe-
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jezet néhány nap jelenetes elbeszélése, az 5., igen rövid fejezet körülbelül 
egy évé. 

A lassítás vagy gyorsítás természetesen konvenció kérdése, abban az ér-
telemben is, hogy az olvasóban kialakulnak bizonyos várakozások, amelyekhez 
képest a szöveg bizonyos részletei lassúnak vagy gyorsnak tetszenek. Mármost 
világos, hogy az a hosszú időt átfogó összefoglaló típusú elbeszélésmód, a-
mely az 5. fejezetet jellemzi (s amelyet olykor jelenetek és gyakorító beté-
tek lassítanak kicsit), igen gyorsnak tetszik az István kártyás életét gya-
korító elbeszélésmódban megjelenítő következő fejezethez képest. Ez a gyako-
rító szövegrész ugyan szintén éveket fog át, de olyan éveket, amelyek alatt 
nem történik semmi vagy mindig ugyanaz történik. Lassítja a tempót itt egy 
hátratekintő gyakorító szövegrész is (István kártyás előéletéről). Ezt az el-
beszélésmódot szakítja meg azután István és Vilma találkozása (illetve ennek 
előzményeként az, hogy István hirtelen emlékezni kezd kisfiára). 

Ha egy hosszú gyakorító szöveget jelenet vált fel, az olvasó figyelme a 
történésre, a mozgásra, a változásra összpontosul. Itt azonban — hiába. Olyan 
eseményt, amely egy történet fordulópontja lehetne, nem találunk. Az első ta-
lálkozás semmin sem változtat. Az olvasó ekkor stratégiát változtathat, át-
értelmezheti az eddigieket, s ezt a nem-történést egy később következő tör-
ténet (változás, dinamika) kiinduló állapotának tekintheti. Az elbeszélő a-
zonban erre a várakozásra is rácáfol. Egyáltalán: a mű második feléből igen 
nehéz volna akár csak egy "minimál-történetet" is kihüvelyezni (alapállapot 
— változás — végállapot). Éles ellentétben áll ez a szöveg első részével, 
amelyben több egymásra épülő minimál-történetet is értelmezhetünk, például 
ilyen kulcsszavak köré: ismerkedés — együttélés — válás, egymás nem ismeré-
se — megismerés — a szerelem vége — szeretet — szeretetlenség — halál stb. 

Látszólag kissé elkanyarodtam a tartam és a tempó kérdéseitől. A "törté-
netességre" való kitéréssel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a törté-
net hiánya a vontatottság benyomását kelti, s egyben várakozást (beteljesí-
tetlen várakozást) ébreszt a gyorsításra. Mint láttuk, az ábrázolt idő tekin-
tetében a szöveg második része egyáltalán nem szükségképpen lassú: igen sok 
időt fog át. Nincsenek elbeszélői reflexiók, de vannak (ugyancsak szünetnek 
számító) leírások. Bár sok a párbeszéd, és sok idő ki is marad (sok tehát az 
ellipszis), az elbeszélő a sok hátratekintéssel, gyakoritással, a történet 
hiányával és azzal, hogy jeleneteket soha nem foglal össze, párbeszédeket 
mindig "dramatikusan" közöl, erősen lelassítja a tempót. 

Az elnyújtott, felduzzasztott második rész, A rossz orvosnak ez a való-
ban különös aránytalansága ismét kihívást jelent az értelmező számára. Lehet-

22 



séges olyan sommás ítéletet megfogalmazni a műről, hogy A rossz orvos, ahol 
nem lassú és unalmas, ott konvencionális (bizony, olykor "érdekcsigázó"), a-
hol az időszerkezet nem egészen konvencionális, ott viszont érdektelen és 
széteső. Ehelyett a — hangsúlyozom, lehetséges — értelmezés helyett szeret-
nék a következőkben egy másikat javasolni. 

A rossz orvos kétségkívül nem tartozik Kosztolányi legsikerültebb művei 
közé. Problematikussága azonban, azt hiszem, főként az első (rövidebb) rész 
számlájára írandó. Ez valóban "Rossz értelemben vett pszichológiai szelle-
messég", ahogyan Németh Lászlótól idézi Rónay László, valóban a lélekelemzés 
egy közismert tételének illusztrációja. Nem vagy jóval kevésbé igaz ez az el-
nyújtott, szerkezete miatt kárhoztatható második részre. 

A mű második felének értelmezéséhez talán segíthet, ha idézem az első 
rész néhány mondatát: 

"Reggel az asszony szemrehányóan mondta: 
— Vártalak. 
— Dolgom volt, nem jöhettem. 
Ezeknek a beszédeknek semmi fontosságot se tulajdonítottak." 
" — le már egészen elfelejtesz — szólt Vilma. 
István intett a kezével, hogy nincs így. 
— Tudom, hogy nem szeretsz már — mondta az asszony, félig tréfásan, fé-

lig komolyan, de nagyon szomorú hangon. 
István valamit felelt erre, maga se tudta mit és kiment a szobából." 
" — És... — mondta az asszony, s megakadt. 
— Mit akartál mondani? 
— Semmit — tette hozzá." 
Ha az első és második rész úgy állítható szembe egymással, hogy az első-

ben nem várt és nem kívánt esemény történik, míg a másodikban jószerivel 
semmi sem történik (holott István és Vilma "megoldáson gondolkoztak", István 
"nem tudta, mit csináljon", Vilma "unta magát"), akkor azt is mondhatjuk, 
hogy az első rész csődbe jutott beszélgetéseit, félbesikerült vagy elszabo-
tált kommunikációját a második részben a beszéd főszerepe váltja fel. István 
és Vilma beszéde egyszerre helyettesítője a történésnek és történés, tett 
maga is, amennyiben az elmulasztott beszéd helyett hangzik el és amennyiben 
a "megoldás" keresésére irányul. A két főszereplő elszántan munkálkodik a-
zon, hogy szituációt hozzon létre ahelyett a légüres tér helyett, amelyben 
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mindketten élnek. Istvánnak "minden reménysége csak az volt, hogy [Vilma] 
hazajön és újra beszélhetnek egymással. Lehet, hogy б ott távolban talán már 
másképpen látja az egészet, rájött valamire, ami megváltoztatja a helyzetet" 
(kiem. tőlem). 

István és Vilma beszélgetéseikben háborúznak, egymásra osztják a támadó 
és a védekező szerepét, s mindketten győzelmet akarnak aratni a másikon. Ist-
ván stratégiája a nyilvánvalóbb. Ennek egyik eleme, hogy kimondja azt, amit 
Vilma nem; s itt ne csak arra a kulcsmondatra gondoljunk, hogy "Aki nem sze-
ret, az öl", s ne is csak a példázat-történetre, hanem olyan apróságokra is, 
mint a következő párbeszédben. Vilma kezdi: 

" — Tegnap virágot vittem oda — szólt, mikor már nem tudta elviselni a 
csöndet. 

— Igen? — és vállat vont István. — Én nem járok soha temetőbe." (Kiem. 
tőlem.) 

István stratégiájának másik eleme a hallgatás, a nem-beszéd: ezzel két-
ségek közé és a légüres térbe taszítja vissza Vilmát. Első beszélgetésüket 
így zárja le: " — Nem — mondta István maga elé, természetellenesen, mint a-
hogy színészek szokták a színpadon — , csakugyan nem lehetett megmenteni." — 
S két nap múlva Vilma felkeresi, hogy számon kérje rajta a történtek félbe-
szakadt felidézését. Ebben a második beszélgetésben Vilma már támad, de Ist-
ván újra az elhallgatás eszközéhez nyúl: " — Akkor hagyjuk — mondta István. 
Itt egyszerre megbénultak. Nyelvük nem tudott forogni, csak nézték egymást." 

A beszélgetéseknek azonban csak egyik funkciója az, hogy a beszélgető 
felek győzelmet arassanak egymáson. Másik, fontosabb szerepe az idő újra e-
levenné-tétele. István és Vilma már nem tervez, nem lát előre (csak saját 
halálukat — lásd az előretekintésekről mondottakat), de a múltat, annak 
sorsdöntő pillanatait (először csak Istvánka halálát, majd — visszamenőleg 
— szeretetlenségüket, szerelmüket) újra szeretnék élni, s megváltoztatni. 
István itt a kezdeményező, s б az aktívabb: mint láttuk, Vilma a még régebbi 
múltat keresi. István a múlt "le nem írt aktáit" sorakoztatja magányos órái-
ban, sőt, a térben is keresi az elmúlt időt: visszatér arra a helyre, ahol 
laktak, s ahol azt az időt persze már nem leli. A múlt keresésében az elbe-
szélő és a szereplők élesen szembekerülnek egymással: az elbeszélő csak a 
könyörtelenül előrehaladó időt érzékelteti, míg a szereplők beszéde szinte 
kizárólag hátratekintés. Ez a feloldatlan feszültség jellemzi az egész máso-
dik részt. 

Apróság, de hozzáteszem: az idő romboló munkáját egy elhallgatásban is 
tetten érhetjük. Istvánka neve a második részben mindössze kétszer fordul 
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elő: egyszer, mikor arra emlékezik Vilma, hogy a gyerek egyéves korában "meg-
gyógyult", és másodszor a fényképe kapcsán. Talán nem elhamarkodott értelme-
zése ennek, ha ezt összekapcsolom a szerelem/Istvánka metaforával, amely az 
első részben, a 3. fejezetben bukkan föl: "Hiába beszéltek szomorú és szána-
kozó mosollyal szerelmükről, melyet annyiszor megtagadtak. Ez a kis ember hű 
maradt hozzá, és mozdulatában, tekintetében kísértett a láz, az őrület, mely-
nek örök emléke volt." Később a szövegben ezt a mondatot találjuk: "az elvá-
lás halál, de jobb, mint ez az élet". S az elválás valóban halálhoz vezet. Ist-
ván és Vilma szerelme véglegesen Istvánkával hal meg, s még neve is töröltetik. 

A tempót igencsak lassító két hosszú betét, István kártyaszenvedélyéről 
és Vilma hazalátogatásáról ugyancsak értelmezésre szorul. Megkockáztatom azt 
az értelmezést, hogy István kártyázása valami bonyolult metaforikus viszony-
ban van fia halálával. István kihívja a véletlent, azt a véletlent, amely 
Istvánka halálának oka lehetett. ("Fejbólintással vette tudomásul a szeren-
cse döntését kártyázás közben, ha vesztett, ahogyan sem 6, sem Vilma 
nem értik, mi történt, a sírgödörnél állva, ahogyan nem tudnak sírni ott 
sem.") Újra szembenéz azzal a természetfölötti erővel, amely fiától megfosz-
totta, s amely lassanként földi javaitól is kezdi megfosztani. Hiszen б "hitt 
a földöntúli erőkben" — olvashatjuk róla — , "az életnél többre tartotta a 
lázat". A "láz" szó Istvánka halálos betegségét idézi föl, s így mintha Ist-
ván kártyaláza egyfajta öngyilkos, önpusztító gesztus is volna. 

Vilma választása egészen más. Az б vidéki útját elbeszélő 8. fejezet 
hátratekintő-gyakorító betétekkel van tele, s ezek a hátratekintések Vilma 
gyermek- vagy ifjúkoráig terjednek (olykor még távolabb, anyjának fiatalko-
ráig). Vilma nem keresi a választ úgy, ahogyan István. Az б (addig) biztos 
értékrendje, amelyet a háttérül szolgáló otthon meglátogatása példáz, két 
választ kínál: Gasparek, az ősgonosz, a közös ellenség az igazi ok; vagy pe-
dig "Isten vette el szegénykét". 

A halál okaként tehát legalább négy lehetőség áll előttünk: a vak vélet-
len; István és Vilma, szeretetlenségükkel, s az ezzel összefüggő tudattalan 
döntéssel; Isten akarata; vagy pedig a rossz orvos. 

Mindegyik lehetőség érvényben marad egészen végig, bár a legutolsó hamar 
eltűnik (csak a cím erősíti, s a 12. fejezet párbeszédében egy utalás). De 
azt hiszem, éppen a négy lehetőség folyamatos és egyenlő érvényessége miatt 
egy pillanatra vissza kell térnünk a mű didaktikus voltáról mondottakra, s 
némileg igazítani az ott kifejtetteken. Vera története ugyanis azt is mutat-
ja, hogy a példázat nem a bűnről és annak okairól, hanem hangsúlyosan a bűn-
hődésről szól. Igaz ugyan, hogy István és Vilma történetében megfogalmazód-
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nak a tett vagy a bűn okai, lehetséges indítékai, de ezek éppen ezért kevés-
bé érdekesek; bár a választás és értelmezés az olvasó dolga marad, ennél sok-
kal izgalmasabb értelmezési feladat az, ami az okok megfogalmazása közben 
történik a műben: a bűnhődés, vezeklés, büntetés, vagy egyszerűen: a követ-
kezmények elviselésének lehetősége vagy lehetetlensége, a szereplők által 
újraélt idő állandó újraértékelése, s az, amire nincsen kész válasz: hogy 
mit lehet tenni, ha nem történik semmi, és sem megoldás, sem felelet, sem 
megbocsátás nem érkezik. 
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S Z E G E D Y - M A S Z Ä K M I H Á L Y 

KÖRKÖRÜSSÉG ÉS TRANSZCENDENCIA A PACSIRTÁBAN 

"Nem, ők nem értenek engem. Ök azt hi-
szik, hogy csaló vagyok, és hogy nem 
minden betűm a halál mélységéből sar-
jad. Űk nem tudják, hogy az én virágaim 
a gyökerükkel a sírokba nyúlnak." 

1. A TÖBBJELENTÉSŰ IDŰ 

Miről is szól a Pacsirta? Az eddigi értelmezésekben oly sokat írtak lé-
lektanról, tudattalanról vagy akár társadalmi környezetrajzról, hogy talán 
nem egészen haszontalan más kiindulópontot választanunk. Tételezzük föl, 
hogy a regény egyebek mellett az idővel, pontosabban az idő szükségszerű 
többértelműségével is foglalkozik. 

Legalábbis hatféle: külső és belső, kozmikus és történeti, célelvűen e-
lőrehaladó és körkörösen önmagába visszatérő idő kölcsönhatása érvényesül a 
Pacsirtában. A külső, objektívnek föltüntetett idő hangsúlyozottan szenvte-
len s egyszersmind kínosan pontos megjelölésével kezdődik az első fejezet, 
és később is időről időre történik utalás erre a személytelen időformára. 
Cifra Géza a harmadik fejezetben mintegy bejelenti Pacsirta elutazásának és 
megérkezésének időpontját, már-már azt sugalmazva, hogy óramű pontosságával 
követik egymást a történések. A negyediktől a kilencedikig minden fejezet 
egy-egy napról számol be, s ez kétségkívül egyenletes előrehaladásnak, a sze-
mélytelen idő föltétel nélküli érvényességének a benyomását kelti. 

Ez a külső idő általában a történésnek pontok végtelen sorához hasonlít-
ható jelenére vonatkozik. Már a harmadik fejezetben döntő szerephez jut vele 
szemben a belső idő, melyben nem az időpont, de a tartam uralkodó. Ez az idő-
szemlélet kiterjedés nélkülinek mutatja a jelent, s mivel csakis kiterjedést 
ismer, az emlékezés és a várakozás, vagyis a múltnak s a jövőnek a jelenben 

^ K o s z t o l á n y i Dezső: Napló. Igen becses kéziratok (1933—1934). Bp. 
1985. 36. 



ható képe adja lényegét. Az állomásról hazafelé tartván, Vajkay Ákos mélyen 
elmerül saját belső világában. Hangsúlyozottan a múltban él, amit egyszerűen 
kora is indokolhatna, ám visszatekintő magatartásának külön nyomatékot ad, 
hogy nemcsak saját addigi élete, de általában a távoli múlt foglalkoztatja. 
Szinte görcsösen keresi a folytonosságot, számára ez a legfőbb érték, mig a 
folytonosság megszakadását általában értékhiánynak véli. Sőt, az б szemében 
annál becsesebb valami, minél korábbi eredetű. A tarokkot is azért kedveli, 
mert "emberöltők dolgoztak rajta", míg a személytelen szertartás folytonos-
ságával ruházódott föl, s története "messze visszanyúlik a múltba", egyenesen 
"Ázsiából származik, akár vitéz eleink". 

A múlt gazdag, színes látomásával ellentétben, rendkívül szűkös az a kép, 
mely a jövőről él Vajkayban. Ez az ösztövérség is következhetnék pusztán évei 
számából, mégis külön jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy a harmadik 
fejezet szerint az öregúr saját közeli halálán kívül semmi mást nem tud vár-
ni a jövőtől. Sőt, már az utóbbi éveit is a halálra készülődés töltötte ki. 
Nem kérdéses, hogy ezáltal az öreg Vajkay Esti Kornél alakját vetíti előre, s 
Kosztolányi némileg egzisztencialista színezetű szemléletét képviseli. Isme-
retes, hogy e halálközpontú fölfogás egész életművében kimutatható, már csak 
ezért is teljesen félrevezető "Wilde előkelő frivolitását" emlegetni vele 

2 
kapcsolatban. Pacsirta apjának elbeszélt belső monológja sok korábbi és ké-
sőbbi művével hozható összefüggésbe azáltal, hogy az egyéni lét végességének 
a tudatát fogalmazza meg. Jellemző, hogy még környezetében is találhatók o-
lyan tárgyak, amelyek arra emlékeztetnek, hogy az egyén életét a halála mi-
nősíti. A háza falán lógó képek az elmúlás előtt álló ember jelképes gesztu-
sát ábrázolják. Dobozy is, Batthyány Lajos is kész fogadni a halált. 

Azt állítottuk, hogy a belső idő jórészt emlékképekből s előérzetekből 
áll. Ez a megjegyzés még kiegészítésre szorul. A harmadik fejezet álomleí-
rást is tartalmaz. Az álom önmagában véve a belső idő teljes fölszabadulásá-
val is társítható. lágabb összefüggésben viszont az álomban lehetnek vissza-
és előreutaló elemek, s ez a Pacsirtában is így van. Vajkay álma a közelmúlt 
ismétléseként indul és a halott Pacsirta képével előre utal. Freud Álomfej-
tésének egyik közismert tétele szerint a szeretett rokon halálának álma vol-

2 
S z a b ó Miklós: Homo aestheticus és politikai konzervativizmus. Uj írás 

19B5. november, 67. E több szempontból is érdekes tanulmány két másik téves 
irodalomtörténeti állítást is tartalmaz: túlságosan is könnyedén nyugtázza, 
hogy az Esti Kornél szerzője elvetette a "mélység" igényét, és azt hangoz-
tatja, hogy Kosztolányi "az Ady elleni támadás hevében" a nép-nemzeti mara-
diak szövetségét kereste, mikor "a Nyugat egész tábora által elvetett Arany 
emléke előtt" tisztelgett (uo. 64., 68.). 
28 



taképpen az álmodó kívánságát jelenti,^ s Kosztolányi nyilván tudta ezt, még 
akkor is, ha magát a könyvet nem is olvasta. Vajkay Ákos tudattalanjában te-
hát már a regény elején megjelenik a fölismerés, hogy nem képes szeretni a 
lányát. 

Az eddig elmondottakból arra lehet következtetni, hogy a Pacsirtában kü-
lönböző időszemléletek játéka érvényesül. Mindenekelőtt egyes szereplők konk-
rét időélménye s az objektívnak föltüntetett idő ütközik össze egymással. Fe-
szültségük egyre fokozódik, mígnem a kilencedik fejezetben annyira telítődik 
belső történéssel a cselekmény, hogy a nap története szétfeszíti a fejezet 
kereteit. A tizedik fejezet nem újabb huszonnégy óra eseményeivel, de néző-
pontot váltva, az otthon maradt Vajkayné lelkiállapotával is foglalkozik. 
Hangsúlyozni kell, hogy nem egyszerűen a belső cselekményesség fokozódásáról, 
de a feszültség növekedéséről van szó, hiszen a külső nézőpont továbbra, a 
lelki folyamatok részletezése ellenére sem marad el a fejezetek első részé-
ből, sőt még határozottabb lesz. A tizedik s a tizenegyedik fejezet nem a 
külső idő megjelölésével, de már-már értekező jellegű általánosítással kez-
dődik. 

Akadtak ugyan korábban is általánosítások a regényben, de ezekről utólag 
kiderült, hogy a történetmondó voltaképp hősei gondolatait tolmácsolta velük. 
A harmadik fejezet elején az elutazók emlékéről szóló fejtegetést a követke-
ző mondat minősítette át: "Ilyesféle gondolatok gyötörhették a két öreget." 
Erősen különbözik ez a szereplők belső világára vonatkozó értelmezés a ré-
szegekről és a másnaposokról a tizedik s tizenegyedik fejezet élén olvasható 
eszmefuttatástól, melyeket nyíltan magáénak tüntet föl az elbeszélő. A néző-
pont hirtelen távolodik el a szereplőtől, s az így létrehozott feszültség 
ironikus hatást kelt. 

A különböző belső nézőpontok között mégsem mindig ez a külső látószög 
teremt kapcsolatot, s ez arra figyelmeztet, hogy túlzás lenne egyszerűen i-
ronikus regénynek nevezni a Pacsirtát. Igaz ugyan, hogy a történeti idő rö-
vid fölidézése a méretek összezsugorodását sugallja — a kaszinó nevetséges 
torzképe annak, amit Széchenyi kigondolt — , sőt a kozmikus időnek is olyan 
szakasza szerepel a regényben, mely értékcsökkenést jelez. Mi több, nem is 
folytonos átmenetekkel, de hirtelen köszönt be az ősz. Nem termést hozó fo-

^"die Träume, in denen der Tod einer geliebten verwandten Person vorge-
stellt und dabei schmerzlicher Affekt verspürt wird. Diese bedeuten, was ihr 
Inhalt besagt, den Wunsch, dass die betreffende Person sterben möge,". Sig-
mund F r e u d : Traumdeutung. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1972 (Stu-
dienausgabe. Band II), 254. 
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lyamat végpontját, elért cél beteljesítését kell látni benne, még csak nem 
is az elmúlást megelőző színpompás, önmagába forduló tökéletességet, de egye-
nesen az Őszi reggeliben és a Vörös hervadásban kifejezett s legalább szép-
nek tekinthető elmúlás sivár, kisszerű ellenképét: 

"Milyen hirtelen jött. Nem fönségesen, nem halálosan, nem nagy pompájá-
ban, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. Kis ősz volt ez, a-
lattomos, fekete, sárszegi ősz." 

Az a tény is az iróniát erősíti, hogy a regény zárlata végül is a körkö-
rösség győzelmét jelenti be a célelvűség fölött, s a szereplők is többnyire 
úgy be vannak zárva saját belső világukba, hogy nemigen jöhet létre tartal-
mas érintkezés közöttük. Mégsem szabad eltúloznunk az irónia szerepét. Kosz-
tolányi műveinek értelmezésében általában célszerű elkerülni a nagyon is 
hangzatos tételek megfogalmazását, hiszen művészetének nem az egyértelműség, 
de az árnyalatok gazdagsága adja lényegét. Bármennyire is igaz ugyan, hogy a 
Pacsirtában a belső idők mind saját törvényeiknek engedelmeskednek, a regény 
mégsem egymástól merőben idegen világok halmaza; az egyik magányélmény oly-
kor visszhangot kelt a másikban, s az ilyen belső kapcsolat határozottan po-
zitív értéknek számít. Legnyilvánvalóbban bizonyítja ezt a részvét, melyet 
Pacsirta árvasága kelt apjában, de egyéb példákra is lehet hivatkozni. 

Már a második fejezetben olvashatunk ilyen lelki találkozásról. Ennek a 
korai jelenetnek még különös jelentőséget ad majd a regény zárlata. Amikor 
Pacsirta sírva fakad a vasúti fülkében, útitársai kétféleképpen viselkednek 
vele szemben. 

"A fiatalember — csinos, buta fickó — , ki eddig olvasott, ölébe tette 
könyvét, bámulta a zokogó lányt, és közben száján lebegett a szó, hogy se-
gítségét ajánlja fel. El sem tudta képzelni, mi történhetett vele. Azt gon-
dolta, hogy rosszul lett, vagy olyan csapás érte, melyet silány olvasmányai-
ból ismert." 

Pacsirta ellenségesen fogadja, ridegen hárítja el ezt a közeledést, mert 
érzi, hogy félreértés az alapja. Egészen más viszont az öreg, sovány, bete-
ges arcú, kopottas pap magatartása, kit a regény talán nem is egészen vélet-
lenül lelkész néven mutat be: 

"A hatalmas Egyháznak ez a kis, szerény katonája, ki visszautazott falu-
jába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban, sejtette, miről lehet szó, 
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tapintatból nem szólt, részvétből nem mutatott érdeklődést. Ö tudta, hogy ez 
a világ: siralomvölgy. 

Csak most pillantott a leányra, kék szemével, mely az Istennel való foly-
tonos szembenézéstől kiélesedett, s ez a határozott pillantás már nem sér-
tette Pacsirtát. (...) Hálásan nézett vissza rá, megköszönve figyelmét." 

Mi a kétféle magatartás szembeállításának oka? A fiatalember szólni akar, 
s csak az tartja vissza, hogy a lány elzárkózik, "szinte rosszakaratú nyílt-
sággal" néz el a feje fölött. A pap nem kíván szólni, s ez annak a jele, hogy 
nagyon is érti, miért zokog Pacsirta. A kifejező lelkileg fölszínesebb, mint 
a néma. Az igazi részvét a regény világának törvényei szerint azt a fölisme-
rést is magában rejti, hogy nem lehet segíteni a másikon. Félreértést elke-
rülendő, hozzá kell tenni, hogy e fölismerés annak a kiinduló tételnek a kö-
vetkezménye, mely szerint a tragikumot nem esemény, sorscsapás, de állapot, 
magának az emberi létnek belső természete idézi elő. A lelkész birtokában van 
ennek az igazságnak, s ezért árul el arca nyugalmat, mert б úgy tudja, hogy 
csakis az elkövetkezendő világ hozhat megváltást a szenvedéstől. Azzal is 
tisztában van, hogy a segíteni akaró könnyen megbánthatja a szenvedő büszke-
ségét. A szánakozónak szeméremre van szüksége, s talán az a leghelyesebb, ha 
minél távolabbról van részvéttel a szenvedő iránt. "Muss ich mitleidig sein, 
so will ich's doch nicht heissen, und wenn ich's bin, dann gern aus der Fer-
ne" — mondja Zarathustra. Ez a szemérem készteti a lelkészt tartózkodásra. 
Magatartása mintegy előrevetíti Vajkay Ákos önleleplező kifakadását, annak 
kimondását, hogy a szánalom nem azonos a szeretettel. Éppen ezért nem egé-
szen helytálló az a némelykor emlegetett tétel, mely szerint Kosztolányi mű-
veiben a részvét a legpozitívabb érték. 

Pacsirta és a lelkész lelki közeledéséhez némileg hasonló belső találko-
zás íjas Miklós és Vajkay Ákos pillanatnyi összhangja a hetedik fejezetben, 
a keddi napon. Hangsúlyozni kell a közeledés rövidségét. Egyetlen mozzanat-
tól eltekintve ugyanis az б érintkezésük is kudarcnak nevezhető. A költő 
fellengzőssége indokoltan kelt visszatetszést a mély lelki életet élő Vaj-
kayban. 

Az elbeszélő azért értékeli többre Pacsirta apját a legtöbb szereplőnél, 
mert belső élete gazdagabb, mint a kifejezőkészsége. "Ö kevesebbet beszélt, 
többet gondolkodott" — olvassuk a harmadik fejezetben. Az Esti Kornélra ta-
lán már nem egészen áll lelki mélységnek és kifejezésnek ez a már-már Kemény 

^Friedrich N i e t z s c h e : Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle 
und keinen. Insel Verlag, 1982, 91. 
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Zsigmondra emlékeztető szembeállítása, de a Pacsirtában nyilvánvalóan akkor 
értékeli legtöbbre Vajkay Ákost az elbeszélő, midőn a legfeltűnőbb belső vi-
lágának az öntörvényűsége, mint például az íjassal folytatott beszélgetése 
tetőpontján, amikor a belső történés ereje olyan nagy, hogy teljesen kiszo-
rítja a külvilágot: 

"Ákos botjával a falakat kopogtatta, hogy zajt csináljon, mert belül han-
gokat hallott, erősebbeket, mint a beszélőkéi. Azokat óhajtotta elhallgat-
tatni." 

Csakis ez a lélektani regényhez éppenséggel nagyon jól illő értékrend 
indokolhatja, hogy a kifejezést, a megfogalmazást olyannyira becsülő íjas 
Miklóst a nagyzolás vádja éri. Nemcsak azok a mondatok éreztetnek elmarasz-
talást, amelyek íjasnak a Gésák előadásáról formált véleményére utalnak vagy 
azok a szónokias kifejezések, amelyekkel a költő Budapest magasabbrendűségét 
bizonygatja, de az a mód is, ahogyan visszatekint korábbi életére: 

" — (...) Jogásznak adtak. A megyénél még talán lehetett volna helyem. De 
az emberek. Hamburgba mentem, gyalog. Amerikába akartam szökni. Oda, ahová a 
sikkasztok, a csalók. 

Elnevette magát. Ákost sértette a nevetés. Lehetséges-e, hogy valaki i-
lyen nyíltan beszél arról, ami benne van, ilyen hetvenkedve vall arról, ami 
fáj belül? Vagy talán nem is fáj. Hiszen nevet." 

A szenvedés csakis néma lehet. Vajkay legalábbis így gondolja. Ezért is 
mondható sokáig teljes kudarcnak íjassal folytatott beszélgetése: 

"Ákos nem tudott figyelni fiatal barátjára, ki már mindenféle zavaros 
dolgokat fecsegett a szenvedés örökkévaló voltáról, részletesen beszélt ver-
seiről, azokról, amelyeket eddig írt és azokról, melyeket ezután ír majd. 
Folyton ezt ismételte: 

— Dolgozni kell, dolgozni kell. 
Ö pedig elkapta a szót. 
— Dolgozni kell, fiam. A munka. Csak a munka. Nincs szebb, mint a munka. 
íjas elhallgatott. Látta, hogy két malomban őrölnek." 

Az öregúr szavai nevetségesen hangzanak. Értékrendjének korlátozottságá-
ra, sőt az előző fejezetnek arra részletére emlékeztetik az olvasót, mely 
szerint Vajkay a nyilvánvaló, közmondásosán egyszerű erkölcsi igazságokat 
kedveli, "oly tanulságot például, hogy 'a munka megnyeri jutalmát'". Dtóbb 
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mégis átminősülnek a szavai. Mikor másodszor is gépiesen ismétli azt, amit a 
másik ember éppen mondott, íjas mintegy helyesbíti a benne kialakult benyo-
mást. A költő önkéntelenül is Pacsirtára tereli a beszélgetést: 

" — Képzelem, mennyire hiányzik. 
— Végtelenül — mondta az asszony. — De — itthon agyondolgozta magát. 

Kiküldtük a pusztára, pihenni. 
— Pihenni — szólt az apa, ki gépiesen ismételte az utolsó szót, melyet 

hallott, mint rendesen, mikor idegeskedett, és hangjával akarta elnémítani 
gondolatait. 

íjas ezt észrevette. Az öregúr arcába tekintett, mint előbb Ákos az ő 
arcába, és most annyira megszánta őt, hogy szíve összefacsarodott. A fájda-
lom micsoda mély, ásatag rétegét bolygatta meg pár szava." 

2. NÉZŐPONT ÉS ÉRTÉKREND 

A szó a gondolatnak nem a kifejezésére, de elhallgattatására szolgál. A 
tekintet jobban tükrözi azt, ami a tudatban végbemegy, mint a nyelv. Azt a 
regénytípust, mely a belső idők öntörvényűségét a végletekig hangsúlyozza, 
lélektaninak szokás nevezni. A Pacsirtát is általában ehhez a műfajhoz sorol-
ják. Bizonyos mértékig joggal. Érdemes azonban némileg korlátozni e minősí-
tés érvényét. A lélektani regény általában a belső nézőpont következetes 
használatát írja elő. A Pacsirta történetmondója ezzel szemben nem mindig 
tudja azt, ami a szereplők tudatában megy végbe. A negyedik fejezet végén 
— tehát kiemelt helyen — ez olvasható: 

"Ekkor összenéztek, és eszükbe jutott valami. 
De nem szóltak semmit." 

E két mondat még akkor is bizonytalanságot árul el, ha figyelembe vesz-
szük a megelőző szövegrészt. A Pacsirta elbeszélője — a legtöbb lélektani 
regény történetmondójával szemben — nem szünteti meg a szereplők viszonyla-
gos szabadságát. Kosztolányi mintegy lebegteti a jellemeit, vagyis bizonyos 
vonatkozásokban az olvasóra bízza a minősítésüket. Valószínű, hogy ez a rész-
leges meghatározatlanság is hozzájárul elbeszélő művészetének eredetiségéhez. 

A belső nézőpont elsődlegessége helyett talán helyesebb, ha a külső és 
belső nézőpont játékát tartjuk jellemzőnek a Pacsirtára. A kétféle látószög 
váltogatása teszi lehetővé, hogy a történetmondó olykor fölülről nézzen o-
lyan szereplőkre, akiket más alkalmakkor belülről közelít meg, s ugyanez a 
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kettősség okozza, hogy nehéz kétségbe nem vont értékeket találni a re-
gényben. 

Nyilvánvaló, hogy a vidékiesség s a korszerűtlenség elmarasztalódik, de 
érdemes hozzátenni, hogy a világpolgárság, sőt még a korszerűség is inkább 
csak nevetséges formában jelenik meg a Pacsirta lapjain. íjas remek költőnek 
képzeli magát, holott nem okvetlenül az; Vajkay megértő ugyan a szecessziós 
irodalom iránt, de nincs kizárva, hogy főleg azért, mert nem ismeri azt, hi-
szen az elbeszélő kiagyaltnak, ál-modernnek bélyegzi a kirakatban látható 
könyvek címét. 

Talán még súlyosabban esik latba Sárcsevics értékelése. Ö nem vesz részt 
a csütörtöki kanzsúron, helyette a Le Figarót olvassa a kaszinó olvasótermé-
ben, amiért "városszerte európai műveltségű férfiúnak" tartják. Sőt másnap 
is ugyanezzel foglalkozik, amikor már szinte senki nincs fönn a városban, s 
a kaszinónak is mindössze egy ablaka világít. 

"Sárcsevics, mint Sárszeg őrlelke virrasztott itt szénfonatos villany-
körte mellett, olvasván a Le Figarót, haladt a művelt nyugattal a fölvilágo-
sodott európai népekkel, előre." 

Félreérthetetlen az irónia. Lehetséges, hogy a regény a fölszínes világ-
polgárságot is, nemcsak a helyi értékek kizárólagos bűvöletét gúnyolja ki? 
Nemigen kapunk fogódzót ilyen föltevés könnyű cáfolatához. Egyedül Széchenyi-
nek a falon lógó arcképéről letekintő szeme emlékeztetne arra, "mi lett a 
nemes gondolatából, az eszmeváltó körből", de "a vágni való füstben nyilván 
б sem látott jól", s e csúfondáros fordulat talán annyit sejtet, hogy a nagy-
szerű múltnak véglegesen lejárt az ideje, vagyis értékeit már hiába lenne 
számon kérni az utókoron. 

Megkockáztatható a föltevés, hogy a regény világában a fölszínes világ-
polgárság is a parlagiság egyik formája. Talán még arra is lehet hivatkozni, 
hogy Sárcsevics alakjának előtanulmánya található meg a Páva (1919) című kö-
tetben. Itt, a Bácska című mulatságos történetben dr. Schlossiarik Jánosnak 
hívják a Le Figarót olvasó kultúrembert. Tekintettel arra, hogy ez a történet 
is Sárszegen játszódik, tagadhatatlan az összefüggés a két szöveg között. A 
kisváros mindkét esetben hamis végletek bűvkörében él, s a gúnyképnek a föl-
színes tudás a tárgya. Sárcsevics és Schlossiarik a részt téveszti össze az 
egésszel. Túlzás lenne azt állítani, hogy a két mű általában a "kultúra" s a 
"progresszió" létét vonja kétségbe, csak a meggondolatlan fejlődéshitet tün-
teti föl érvénytelennek, de az elképzelhető, hogy Kosztolányi mindkét eset-
ben eljátszik Nietzsche gondolatával, mely szerint túl sokan csak a betűket 
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ismerik anélkül, hogy olvasni tudnának. "Dass jedermann lesen lerner darf, 
verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das Denken.""' 
Van, aki haladásról papol, de nincs tisztában azzal, hogy a kultúra nem kül-
sőségen, de belső hangoltságon múlik. Nem meglevő értékek elfogadását, de ú-
jak teremtését igényli. "Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die 
Welt." Schlossiarik valójában alig gügyög franciául, Sárcsevics pedig a 
nyomtatott betűt tiszteli ahelyett, hogy fölfogná az írás értelmét. 

Kosztolányi műveinek értelmezésekor könnyű elkövetni a hibát, hogy túl-
zottan komolyan, sőt komolykodóan olvassuk a szöveget. Ismeretes, hogy б min-
den jó irodalom elengedhetetlen minőségének tartotta a humort — szerinte 
"minden jó írás, minden stílus humoros", és "csakis a rossz író humortalan" 
— J s tökéletesen látta, hogy a komikumot csak paraszthajszál választja el 
a tragikumtól, "a tragikum váratlanul komikumba billent, és a komikum Várai-

ig 
lanul a tragikum fönségét sejteti". Aranyt is azért helyezte más költők fö-
lébe, mert A nagyidai cigányok s a Bolond Istók szerzője olyan biztosan tu-
datában volt ennek, nem pedig azért, mert konzervatívabb volt vagy annak a-
kart látszani a Nyugat más költőihez, például az Aranyt hasonló okból és épp-
úgy föltétlenül csodáló Babitshoz képest. 

Hangsúlyozni kell, hogy a humor ritkán ártatlan, inkább kettős, majd-
hogynem ellentmondásos jellegű a Pacsirtában. Baudelaire — aki Aranyhoz ha-
sonlóan meghatározó hatással volt Kosztolányira — "az eszelősök osztályré-

9 
szének" ("l'apanage des fous") nevezte a nevetést, föltételezvén, hogy a 
komikum felsőbbrendűséget jelez, pontosabban arra enged következtetni, hogy 
magasabbrendűnek hiszi magát, aki valamit nevetségesnek lát. "Le Sage ne rit 
qu'en tremblant.""1"0 A bölcs félve nevet, mert tudja, hogy egyfelől az ellen-
tétes minőségek könnyen átváltanak egymásba s így a nevetés is lehet kegyet-
len, sőt ördögi, másrészt nem az értékeltben, de az értékelőben kell keresni 

" ' N i e t z s c h e : i. m. 43. 
N i e t z s c h e : i. m. 54. 

^ K o s z t o l á n y i Dezső: Humor és írás (1933). Nyelv és lélek. Bp. 
1971. 397., 398. о 

K o s z t o l á n y i Dezső: "A nagyidai cigányok"-ról (1935). Látjátok, 
feleim. Bp. 1976. 163. 

9 
Charles B a u d e l a i r e : De l'essence du rire et généralement du comi-

que dans les arts plastiques (1855). Écrits sur l'Art. Paris: Gallimard, 
1971. I. 301. 

1 0B a u d e 1 a i г e: i. m. I. 299. 
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a nevetségesség előidézőjét. "Le comique, la puissance du rire est dans le 
rieur et nullement dans l'objet du rire."'''"'" 

Ismét arra kell emlékeztetnünk magunkat, hogy Kosztolányi sokat bíz ol-
vasójára. Mint másutt, a Pacsirtában is gyakori, hogy ugyanaz a szövegrész 
többféleképpen is olvasható. Nem könnyen dönthető el például, mennyire ko-
moly vagy egyszerűen könnyedén humoros az irónia a vasárnapi ebéd jeleneté-
ben. Vajkaynét Zányi Imre, a színész tiszteli meg a társaságával. Az öregedő 
hölgyben rendkívül kellemes benyomást kelt a hósszerelmes. Nincs tudatában, 
hogy a színész pusztán begyakorlott fogásait ismételgeti, mikor vele társa-
log. Az is nyilvánvaló, hogy Zányi álarca mögött csakis üresség van. 

Különböző módon, de egyforma mértékben nevetséges vélemények s magatar-
tások szembesítődnek egymással. Az örökké mosolygó Füzes Feri istenhívő, de 
bárgyúsága éppúgy súlytalanná teszi érvelését, mint ahogy ellenfelének dar-
winizmusát is kicsúfolja az elbeszélő: 

"Szegény Olivérnak évek óta hátgerincsorvadása volt, és ezért szegény 
Olivér ateista volt." 

A negyvennyolcasok érvelése nem kevésbé nevetséges, mint a kormánypárti-
aké. Elvileg magasabbrendűnek mutatkozhatnék a harmadik út képviselője, Fü-
zes Feri, de б még a vitatkozóknál is üresfejűbb: 

" — Én tisztelem Kossuth Lajost és politikáját. De Kossuth Lajosnak is, 
mint mindenkinek a világon, megvan a maga fényoldala és a maga árnyoldala." 

Sőt, ennyivel sem éri be az elbeszélő. Még egyszer kelti azt a várako-
zást, hogy az eddig bemutatott magatartásokat magasabb szempontból nézi le, 
s egy további szereplőjét ruházza föl e magasabb értékrenddel: 

"Ákos nem vett részt a vitában. Bánta is б Széli Kálmánt meg Kossuth Fe-
rencet. Nagyobb gondok, mélyebb kérdések foglalkoztatták." 

Magától értetődik, hogy könnyen, fölszabadultan lehet nevetni azon, hogy 
Vajkay ezek után az "ételek nemes családfáján" nagyítóval keresi a bogrács-
gulyást, ám ez korántsem zárja ki másik magyarázat lehetőségét, annak a sza-
bályszerűségnek a fölismerését, melynek az a lényege, hogy a történetmondó 
egyformán kisszerű értékrendeket rendel egymás mellé, anélkül, hogy világo-
san megjelölné saját helyzetét. 

1 1B a u d e 1 a i г e: i. m. I. 308. 
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A hetedik fejezet, a hétfői nap története is ezt igazolja. Döntő bizo-
nyíték ez, hiszen a Gésák előadása alkalmat adhat az elbeszélőnek arra, hogy 
közölje olvasójával saját irodalomfölfogását. 

íjas mucsainak tartja az előadást, ám ítéletét sebezhetővé teszi, hogy 
az újság számára írt bírálatában Lator Margitot dicséri, azt a színésznőt, 
akinek udvarol. Vajkay Ákos Orosz Olgától van elragadtatva, s e kétes erköl-
csű nő vonzerejét érezvén eszébe ötlik, hogy a tiszta lelkű Pacsirtát taszí-
tónak vélik az emberek. Nincs igazság! — gondolja, de az б belső érvelését 
is hitelteleníti a történetmondó külső nézőpontja, ahonnét nézve Orosz Olga 
inkább csak kisszerűnek látszik: 

"mindenkit igyekezett megbűvölni valami felületes, tartalmatlan kedves-
séggel. Hangját túlzás lenne szépnek nevezni. Tompa volt, halk, fátyolos. 
Amint a prózára tért át, csevegni kezdett, minden mondata után kacagott, 
kissé rekedten." 

Az elbeszélő nyilvánvalóan gúnyt űz abból, amit Vajkay vár a színpadi 
műtől. Hőse kétféle történetet kedvel: szigorúan tényszerűt és erősen példá-
zatosat. Mindkettőt érvénytelennek mutatja a regény, s olyan nyomatékkal, 
hogy akár még önértelmezésre is gyanakodhatunk: Kosztolányi figyelmeztet ar-
ra, miként nem szabad olvasni a regényét. Maga a Gésák afféle harmadik zsák-
utca benyomását kelti: üres kitaláció. Az elbeszélő tehát ezúttal is egyfor-
mán hamis értékeket sorakoztat föl. Némi túlzással akár azt is mondhatjuk: a 
Pacsirta három tagadólagos feleletet ad arra a kérdésre, hogy mi a művészi 
igényű történetmondás értelme. Az igenlő választ végül is magának a regény-
nek alapján kell megfogalmazni önmagunk számára. 

3. KÖRKÖRÖSSÉG ÉS REGÉNYZÁRLAT 

Kiinduló tételünkkel azt mondottuk, hogy a Pacsirta az időnek, pontosab-
ban az idő többértelműségének a regénye. A zárlat azt mutatja, hogy a külön-
böző időféleségek közül végül is a körkörös látszik diadalmaskodni, hiszen a 
regény végén kifejezett állapot lényegében nem különbözik a kezdetitől. Tör-
ténetileg Kosztolányi mintegy félúton áll a fölfogásával egyfelől Henry Ja-
mes, másrészt Alain Robbe-Grillet között — az előbbi 1884-ben csúfondárosan 
"díjak, nyugdíjak, férjek, feleségek, csecsemők, milliók, függelékként oda-
biggyesztett bekezdések és szívderítő észrevételek végső kiosztásával" azo-
nosította a közízlésnek megfelelő regényzárlatot, az utóbbi pedig 1963-ban a 
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semmit be nem teljesítő, önmagába visszatérő szerkezetet nevezte a korszerű 
12 

történetmondás jellemző sajátosságának. Az utolsó sorok szerint Vajkay tel-
jesen visszatalál korábbi önmagához, "boldogan" néz a feleségére. Önkeresése 
nem jár maradandó eredménnyel, a tarkövi vonat két és fél órás késése pedig 
hamis várakozást kelt. Szinte jelképes értelme van annak, hogy ugyanaz a kis 
kávédaráló fut be a sárszegi állomásra, "amelyik egy héttel ezelőtt elment". 

Majdnem teljesen hiányzik a célelv a cselekményből, vagyis a Pacsirta 
érezhetően eltér a nevelési regény eszményétől, mely nemcsak olyan nagy ter-
jedelmű alkotásokra nyomta rá bélyegét, mint a lom Jones, a Wilhelm Meisters 
Lehrjahre vagy a Háború és béke, de olyan művekre is, mint az Emma, az 
Adolphe vagy akár az Egy régi udvarház utolsó gazdája, melyek a Pacsirtához 
hasonló méretűek. A legalábbis részben véletlenszerű, fölcserélhető kalandok 
laza sorából összetevődő pikareszk történet virágkora után, a XVIII. század 
közepétől a Bildungsroman vált az európai regény fő mintájává. Sőt, még a 
korai XX. század elbeszélőinek többsége — a lörless, Az eltűnt idő, az Ulys-
ses, A varázshegy vagy a lo the Lighthouse szerzője — is a fejlődés, a cél-
ba érés eszményét tekintette irányadónak, Kosztolányi tehát egy még az б ko-
rában is meglehetősen elterjedt szerkezeti megoldást tett félre. Azt ugyan 
nem lehet állítani, hogy a Pacsirta új utat nyitott volna a regényírásban, 
de kétségtelen tény, hogy fölszínre hozta а XIX. századi elbeszélő prózának 
egyik rejtett ellentmondását, megmutatván, hogy a valósághűség követelménye 
más irányba mutat, mint a megszerkesztettségé. A nevelési regény fölépítése 
azt a benyomást kelti, hogy e két igény könnyűszerrel egyeztethető össze egy-
mással. A körkörös idő a Pacsirtában, s az utolsó fejezetet bevezető szavak 
— "melyben a regény 1899. év szeptember 8-án, pénteken véget ér, de nem fe-
jeződik be" — ennek az egybeesésnek az érvényességét szüntetik meg, s ily 
módon egy hosszú s nagy tekintélyű hagyománynak, írók és olvasók között lét-
rejött megállapodásnak a végét jelentik be azáltal, hogy a regényben elmon-
dottak lezáratlanságát, a benne fölépített világ cél- s iránynélküliségét 
fogalmazzák meg. 

12 
"One would say that being good means representing virtuous and aspiring 

characters, placed in prominent positions; another would say that it depends 
on a 'happy ending', on a distribution at the last of prizes, pensions, hus-
bands, wives, millions, appended paragraphs, and cheerful remarks." (Henry 
J a m e s : Ihe Art of Fiction. Selected Literary Criticism. London: Heinemann, 
1963. 52—53. "Le seul avenir que l'oeuvre puisse accepter, c'est un nouveau 
déroulement identique: (...) le temps se trouve coupé de sa temporalité. Il 
ne coule plus. Il n'accomplit rien." Alain R o b b e - G r i l l e t: lemps et 
description dans le récit d'aujourd'hui. Pour un nouveau roman. Paris: Gal-
limard, 1963. 166-168. 
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Nietzsche fejlődés-bírálata különösen érzékeny fülekre talált az Oszt-
rák—Magyar Monarchiában. Az itt írt regények közül feltűnően sokból hiány-
zanak a cselekmény megszokott, célelvű alapszerkezetei, a próbatétel, a ke-
resés, a küzdelem. Sárszeg is a soknemzetiségű államalakulat területén fek-
szik. A párducok jellegzetes képviselői az összeomlás előtti Monarchia szel-
lemének: látszat-közösségüket a céltalanság érzete járja át. Ezt a céltalan-
ságot testesíti meg Werner, a morva anyanyelvű osztrák vadászfőhadnagy, aki 
már hosszabb ideje Magyarországon állomásozik s kitűnően érzi magát a sár-
szegi kaszinóban, noha egy szót sem ért magyarul. Végigdorbézolja az éjsza-
kát a párducokkal, sőt utolsó állomásukig, a gőzfürdőig követi őket: 

"Sárga gombos felöltőjében, sapkával fején, karddal oldalán, aranycsil-
lagokkal hajtókáján lépett be a harmincfokos forró medencébe. A társaság 
megéljenezte, mint igazi hőst, mire б kirántotta kardját. Majd tisztelgett, 
s amint bejött, merev díszlépéssel ki is ment a medencéből az előcsarnokba, 
onnan az utcára. Fegyverkabátjárói még csöpögött a víz, s mikor tovább ha-
ladt a reggeli levegőben, óriási gőzfelleg képződött körülötte. Az egész le-
írhatatlanul kedélyes, elmés, ötletes volt, érdemes arra, hogy megörökíttes-
sék a párducok jegyzőkönyvében, melyet Füzes Feri vezet." 

A minőségek itt is átjátszanak egymásba. Werner főhadnagy viselkedése 
olyannyira ostoba, hogy groteszksége már-már túlmutat önmagán. Sárszeg nem-
csak kisszerűen nevetséges; lakói a halál jegyében élnek. A várost bemutató 
negyedik fejezet szerint a házak fölé "szürke ezüstfátyolt vont a por, Sár-
szeg gyilkos pora, mely megtizedelte az itteni gyermekeket, s a felnőtteket 
halállal sújtotta". Az állandó harangozás egy pillanatra sem engedi, hogy az 
emberek másra gondoljanak, mint saját elmúlásukra. 

"A Széchenyi utcán három koporsós üzlet is volt egymás mellett és két 
sírköves-bolt. Aki először járt itt, s hallotta ezt a fülsiketítő harango-
zást, és látta ezeket a koporsós meg sírköves-boltokat, azt hihette, hogy az 
emberek nem is élnek itt, csak meghalnak." 

A fő- és a mellékszereplők egyaránt ebből a komor háttérből emelkednek 
ki. Nemcsak az öreg Vajkay él az egykor létezett dolgok bűvkörében, de még 
Orosz Olgából, a sikeres operettszínésznőből is a "halál költészete" árad. 
Ahol mindenki szüntelenül az elmúlás légkörében tartózkodik, ott nincs hir-
telen értékveszteség, és az üresség nem is folyamat eredménye, de állapot, 
íjas Miklós úgy érzi, hogy az itt élő embereknek "nincs tragédiájuk, mert 
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itt el sem kezdődnek a tragédiák". Torzítás lenne azonban csakis értékhiányt 
látni a regény világában. Vajkay Ákost balsejtelem gyötri, hogy az ember lé-
tét magány és céltalanság határozza meg. A regény logikája szerint ez nem-
csak hanyatlástudat, de éleslátás is lehet. íjas tudatában is efféle gondo-
lat jelenik meg, amikor nemcsak azt veszi észre, hogy az általa lenézett 
helybeliek "milyen hasonlatosak hozzá", de azt is, hogy csak "első látásra 
érdektelenek mind, torzak és görbék", valójában "mélyek" is. A vidékiesség 
olykor lelki gazdagsággal jár együtt. "Ott, ahol nincs semmi esemény, csak 
bor, kártya és mély-mély szomorúság, a lélek élete meghatványozódik, nem tá-
gul, csak mélyül, sűrű, intenzív, különös lesz. Minden vidéki élet csak lel-
ki élet" — írta Kosztolányi 1913-ban.13 

A célelvűséget természetesen igen nehéz teljesen figyelmen kívül hagyni 
történéses mű esetében. A Pacsirtában is létezik egy mozzanat, mely szűkíte-
ni látszik a körkörösség érvényét, s ez Vajkay Ákos fölismerése, mely a bel-
ső fejlődésnek legalábbis afféle ironikusan kifordított változataként értel-
mezhető, ám ennek az érvnek erejét kissé gyengíti, hogy voltaképp csak tuda-
tosodásról lehet szó, hiszen a halott Pacsirta képe már a harmadik fejezet-
ben, Vajkay álmában megjelenik, a regény zárlata pedig kitörli a szóban for-
gó fölismerés nyomát. 

Az is a körkörösség meghatározó erejét növeli, hogy a Pacsirtából jobbá-
ra hiányoznak a fejlődő jellemek. Úgyszólván mindenkire vonatkozik a törté-
netmondó iróniája, Vajkayra azért, mert csak a múltban hajlandó élni, fele-
ségére gondolatszegénysége, íjas Miklósra művészi önhittsége miatt. Maga Pa-
csirta afféle ellen-hősnő: szépség, fiatalság, tevékenységi vágy — szinte 
mindaz hiányzik belőle, amit az olvasó várhat egy női főszereplőtől, s ami 
kibontakozáshoz vezető irányt adhatna a cselekménynek. 

Fölvetődik a kérdés, vajon mennyiben különbözik a Pacsirta világképe a 
többi regényétől. Az értékviszonylagosság mind a Néróban, mind az Aranysár-
kányban kísért, de mindkét regényben létezik eszmény, mely túlmutat e vi-
szonylagosság érvényességi körén. Britannicus titokzatossága a transzcenden-
cia gondolatát sugallja — különösen ha tekintetbe vesszük, hogy Kosztolányi 
bizonyára jól tudta, hogy az ellentétpár másik tagja, Nero a hagyomány sze-

14 
rint az antikrisztus megszemélyesítője — , Nóvák Antal sorsa pedig arra 
figyelmeztet, hogy az egyénnek saját belső indítékból kell ráébrednie világ-

1 3K o s z t o l á n y i : írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársak-
ról. Bp. 1958. II. 334. 

^Frank K e r m o d é : The Sense of an Ending. Studies in the Theory of 
Fiction. New York: Oxford University Press, 1967. 9. 
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bavetettségének tudatára. A Pacsirtában is jelen van az értékviszonylagosság, 
ám itt is van föloldás általános érvényessége alól. Szerkezeti kiemeltsége 
különösen hangsúlyossá teszi az egyik vitathatatlanul pozitív érték megjele-
nését. 

Az utolsó fejezetben belülről látjuk a címszereplőt, akit addig majdnem 
kizárólag külső nézőpontból, mások szemszögéből vagy a levél szokványos for-
dulatainak elidegenítő hatása alatt ismerhettünk meg. A lehetőleg pontos ér-
telmezéshez szükséges idéznünk a regény jelentése szempontjából kulcsfontos-
ságú bekezdést: 

"Ágya fölött, akár szüleinek ágya fölött a Jézus, egy Mária-kép lógott, 
a boldogságos szent Szűz képe, ki térdein nagy, halott gyermekét ringatta, 
és szívére mutat, melyet az anyai fájdalom hét tőre ver át. Kislánykora óta 
hallotta ez buzgó, gyermeteg imáit, mint szüleiét a megfeszített Jézus. Pa-
csirta egy pillanatra feléje emelte mind a két karját, heves mozdulattal, 
melyet azonban elfojtott. Csak türelem. Vannak, kik sokkal többet szenvednek." 

Nem akarom túlmagyarázni ezt a részletet és távol áll tőlem, hogy egye-
dül lehetséges magyarázatot fogalmazzak meg. Csakis ennek a nyomatékos le-
szögezése után merném szóba hozni annak a lehetőségét, hogy e végső helyzete 
miatt erősen nyomatékos bekezdés föltehetően túlmutat azoknak a testi élet-
re, úgyszólván magára az élettani létre vonatkozó (vitális) értékeknek a kö-
rén, amelyek tagadhatatlanul nagyon fontos szerepet játszanak, ám egyúttal 
kölcsönösen semlegesítik is egymást a regény korábbi részeiben. A mámor vé-
gül is egyszerre bizonyul jónak és rossznak. 

Pacsirta csúnya és szenved ezért, de kénytelen belátni, hogy a halott 
Krisztust az ölében tartó Mária fájdalma nagyobb az övénél. Először mintha 
heves panasszal fordulna Máriához, de azután megsejti, hogy nincs joga szá-
monkérésre. A puszta életműködésekkel kapcsolatos értékek korlátozott érvé-
nyűeknek bizonyulnak, s olyan magasabb értékrend lehetősége merül föl, mely-
nek értelmi szerzője szemlátomást szabadon rendelkezik. Nem lehet választ 
kapni a kérdésre, miért csúnya Pacsirta. Egyedül a gyermeki hit marad, mely-
lyel a Vajkay-házaspár Jézushoz, a lány Máriához fordul könyörületért. A 
kép, melyhez Pacsirta imádkozik, végül is pontosan a pieta hagyományos ábrá-
zolásai közé tartozik. 

Kétségtelen, hogy a Pacsirta nem tekinthető keresztény regénynek abban 
az értelemben, ahogy az Édes Anna esetében helyénvaló az ilyen jellemzés. 
Balassa Péter joggal tekinti döntő mozzanatnak, hogy Moviszter megismétli a 
Rituale Romanum szavait, mert Kosztolányi életművében egészen kivételes a 
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közvetlen megfelelés az elbeszélő személytelen üzenete s a szereplő vélemé-
nye között. Ezért érezhetjük a doktort a történetmondó szócsövének és ezért 
egyértelműbb az Édes Anna a többi regénynél. Legföljebb annyit érdemes itt 
ehhez hozzátenni: a nagyon is indokolt keresztény értelmezés nem zárja ki, 
hogy társadalmi regényként is fogjuk föl ezt a művet, azt viszont nem teszi 
lehetővé, hogy a létbevetettség egzisztencialista fogalmát olvassuk bele,"''5 
mert a Geworfenheit Nietzsche utáni gondolat, kizárja a keresztény célelvű-
ség eszméjét. 

A Pacsirtában sokkal távolibb s bizonytalanabb a transzcendencia, mint 
az Édes Annában. 

"Jelenléte azonban mégis nagy volt, igazi valóság ebben a polgári szobá-
ban, hol minden kicsiny volt, egy világtörténeti tragédia magasztosságát, a 
lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, ki a bol-
dogtalanokért jött a világra, és meghalt azokért, akik szenvednek." 

A szembeállítást nehéz nem észrevenni Sárszeg törpe világa s Krisztus 
szenvedésének fensége között. Ahogy a Néróban úgy látszik, hogy Britannicus-
nak az érzékelhető világ fölötti értékekről van tudomása, úgy itt fölismer-
hető a keresztény hit egyik alapértéke, az isteni könyörület. Nem egyszerűen 
arról van szó, hogy Pacsirta számára legföljebb a testiségen túli megváltás 
hozhat vigaszt, de sokkal inkább arról, hogy a lányban ugyanaz dereng föl 
sejtésként, amit a lelkész bizonyosságnak tart: a tragikum nem sorscsapás, 
de a lét, helyesebben, a két szereplő értékrendje szerint az evilági lét lé-
nyegéhez tartozik hozzá. Pacsirta tudatában a könyörület ígérete korántsem 
bizonyosságként, csakis kérdőjeles formában jelenik meg, ám ez tökéletesen 
megfelel olyan alkotó fölfogásának, aki mélyen átélte Nietzsche tagadólagos 
végkövetkeztetéseinek súlyát, de végleg mégsem tudott annak a hitnek öröksé-
gétől szabadulni, melyen nevelkedett. 

Kosztolányi művei között találhatunk olyanokat, amelyek transzcendencia 
nélküli világot teremtenek, a Pacsirta azonban nem ilyen mű. Többféle idő-
szemlélet kölcsönhatását valósítja meg, de mindegyikük végső viszonyítási 
pontjaként szerepelteti az örökké létező időtlent. Sárszeg békaperspektívá-
ban mutatja a történelmet, "az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik, de 
vasárnap délelőtt a Szent István templom előtt, a derült kék égben, látha-
tatlanul és irgalmasan, igazságosan és rettenetesen ott lebeg az Isten, ki 
mindenütt jelenlévő és mindenütt ugyanaz, Sárszegen éppúgy, mint Budapesten, 
Párizsban és New Yorkban". 

^ B a l a s s a Péter: Kosztolányi és a szegénység. Az Édes Anna világképé-
ről. Kortárs, XXV. évfolyam, 1985. november. 115. 



U T A S I C S A B A 

A BIZONYOSSÁGTÓL A VISZONYLAGOSSÁGIG — AZ ARANYSÁRKÁNY 

"Az élet félreértések sorozatából rakódik össze" — eszmél rá Nóvák ta-
nár úr, midőn már a semmi felé halad, s ha észleletét Az aranysárkányról írt 
kritikák, tanulmányok némely ismétlődő megállapításával szembesítenénk, alig-
hanem ugyanazt mondhatnánk az irodalmi gondolkodás egy vonulatáról, mint б 
az életről. Föltétlenül érdemes lenne tehát seregszemlét tartani a regény 
eddigi interpretációi fölött, kiemelni és cáfolni mindazt, ami bennük bele-
érzésre, külsőleges kívánalmak érvényesítésére vall, hogy aztán a létrejövő 
szabad térségen, a kisszámú használható jelzőtáblát megtartva persze, új i-
rányban indulhassunk. Erről azonban ezúttal lemondok, hiszen eleveneknek és 
holtaknak efféle kihívása a dőre nagyképűség benyomását keltené, s ami ennél 
fontosabb, pillanatnyilag magam sem tudom még, hogy rövid dolgozatom keskeny 
ösvényén eljutok-e olyan eredményekig is, melyek nem bolygatják meg Nóvák 
Antal nyugalmát és békéjét, valahol ott a Vénusz és a Szíriusz között. 

Kiindulópontom meghatározása céljából egyetlen ellenvetés erejéig mégis 
kalózkodnom kell. A Kosztolányi-irodalom általánosan ismert közhelyei közé 
tartozik, hogy Nóvák Antal nem tud kibékülni szégyeneivel, belehal a csapá-
sokba, melyeket a sárszegi senkiháziak társasága rámér, illetve hogy a re-
gény alapkonfliktusa tulajdonképpen nem más, mint az a nováki felismerés, 
miszerint az ember kiszolgáltatott, s tehetetlen a világ gonoszságával szem-
ben. Az egyén és a világ megütközésének ilyesfajta koncepciója Az aranysár-
kány úgynevezett valóságanyagának kutatását, a sárszegi környezet rajzának 
kinagyítását, az egész regény lokalizálását és behatárolását előlegezi. Épp 
ezért érthető, hogy vallói közül azok, akik a tényleges regényidőt tartják 
szem előtt, Kosztolányi alapvető írói intencióinak egyikét a vidéki kisváros 
úri társadalmának leleplező élű ábrázolásában fedezik fel, mások pedig, akik 
a regény keletkezési idejében szeretnének megbízható fogódzókra lelni, egé-
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szen addig elmennek, hogy a fasiszta rendszerekkel hozzák összefüggésbe a 
sárszegi alvilág erőit, melyek diktatórikus eszközökkel megalázzák az emberi 
személyiséget, semmibe veszik az emberi méltóságot, s Nóvák Antal épp ezekbe 
a tényekbe nem tud belenyugodni, amikor végül a halált választja az élet he-
lyett. Nyilvánvaló, hogy e konklúziók levonásához elsősorban a regény törté-
netláncolata, eseményvilága, tehát felszíne kínál támpontokat, melyeknek el-
fogadása esetén Kosztolányi közvetlen céljai háttérbe szorulnak. Ez okból 
érdemesebb azon a csapáson elindulni, melyet vagy másfél évtizeddel ezelőtt 
Bori Imre jelölt meg, mondván: "Kosztolányit ekkor már 'az emberi élet mint 
olyan' foglalkoztatta, gondolatok izgatták, amelyeket regényvilágok látvá-
nyaként fogalmazott meg, egzisztencialista szituációkat teremtve, s éppen az 
ilyenek szervezéséhez kellett (...) az életanyag, a médium, amelyben az i-
lyen szituációk megmutatkozhatnak." 

Ne törődjünk most azzal, hogy Az aranysárkány emlékezetes helyzetei csak-
ugyan egzisztencialista jellegűek-e, s ha igen, mennyiben, sőt azzal sem, 
hogy a regény "filozófiai" kulcsát valóban az egzisztencialista regényiroda-
lom révén nyerhetjük-e el. Arra figyeljünk inkább, hogy Bori Imre felfogása 
szerint Az aranysárkány létrejöttét Kosztolányi létélménye határozta meg 
döntően, amelynek aztán életanyagra, médiumra volt szüksége ahhoz, hogy a 
maga teljében megmutatkozhassék. Ha e feltevés áll, s mért ne állna, akkor 
ez egyúttal annyit is jelent, hogy a sárszegi világ hol nosztalgikusán, hol 
idegenkedőn megidézett színeivel, képeivel, emberi tenyészetével szemben azt 
kell elsődlegesnek vennünk, ami Nóvák Antallal, vagy pontosabban Nóvák An-
talban végbemegy, lejátszódik. Akkor is, ha a nováki eszmélkedés lépcsőfoka-
inak kialakítását, megformálhatóságát természetszerűleg messzemenően felté-
telezi a sárszegi építőanyag, a könnyen megnevezhető, hogy ne mondjam, "é-
letszagú" sárszegi habarcs. 

S hogy mennyire így van, erről akkor győződhetünk meg igazán, ha a re-
gény mellékalakjaira vetünk pillantást, átmenetileg kikapcsolva őket Nóvák 
tanár úr áramköréből. Szinte kivétel nélkül egydimenziós, egyetlen jellemvo-
nást kimerevítő, statikus figurák ezek. Liszner Vili a szűkagyú erő, Ebeczky 
Dezső a stréber eminens, Csajkás Tibor a jólnevelt úrifiú, Czeke Bélus és 
Farkas Cézár a gonoszkodóvá zápult ostobaság megtestesítője itt, s a felnőt-
tek társasága sem kínál más képet. Fóris Ferenc az erőskezű, vasfegyelmet 
követelő, Tálas Béla a megfáradt s fáradtsága folytán minden diákcsínyt el-
tűrő tanár, idősb Ebeczky Dezső a szirupos szóvirágokba burkolózó, önérdeke-
inek élő ügyvéd, Pepike az áldozatos, naiv vénlány szűkös szerepkörében lép 
fel, s ezt a kört Kosztolányi nem engedi föllazulni, ellenkezőleg, helyen-
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ként csaknem tüntetőleg címkét ragaszt alakjai homlokára, mintha sokallná 
kissé a rájuk pazarolt időt. Vilit például maximálisan redukált eszközökkel, 
végsőkig sarkitón massa inersként jellemzi egyhelyt, Fóris kapcsán pedig a 
paedagogia militans képzetét hozza előtérbe. A mellékalakok zömét nem viszi 
el ugyan a lehatárolás ilyen végpontjaiig, ugyanakkor azonban kétségtelen, 
hogy jellemei zártak, változni nem tudók, mi több, kissé sztereotipek is. S 
ha olykor az egyoldalúság felrémlő veszélyétől óvakodva mégis nyitni próbál, 
a szöveg azonmód fesleni kezd. Hadd hozzak föl erre is példát. Nóvák tanár 
úr elverésének epizódja után Kosztolányi úgy találja, hogy Vilit mégsem en-
gedheti át a teljes sötétségnek, s ezért lelkifurdalást ébreszt benne. Mint-
hogy azonban a regény alapkoncepciója csaknem kizárja a mellékalakok meta-
morfózisának lehetőségét, nem vállalkozhatott arra, hogy a Vili gondolkodá-
sában bekövetkező változást fokról fokra nyomon kísérje. Ehelyett, átmenet 
nélkül, az alakjairól mindent tudó író pulpitusára lép, és szűkszavúan közli: 

"Vili elhúzódott tőlük, fölállt, maga elé nézett. Nem volt az apja, az 
igaz. Mégis kár volt. 

Ezt érezte: 
Az embereket nem lehet megütni, mert mindnyájan rokonaink, testvéreink, 

s az öregebbek kicsit olyanok, mint az apáink." 

Ebben a mágusi belelátásban azonban mégsem az írói mindentudás hat zava-
rólag, hiszen Kosztolányi valójában az egész regényt ilyen pozícióból írta 
meg. Mindenütt jelen van: már akkor tudja, hogy diákok úsztatják a sárkányt 
az égen, amikor még nem is látszanak, egy-egy fejezeten belül teljesen sza-
badon váltakoztatja az események színterét s ezzel párhuzamban az alakokat 
is, néhány mondat erejéig mindegyikük előéletéről van közölnivalója, egyszó-
val: nem ábrázol vagy leír, hanem megír, mert belül van anyagán. Belül, ami-
kor ifjúsága életre szóló élményei fűtik a képzeletét, s belül, amikor Nóvák 
Antal világát metszi vagy épp azonosul vele. Idézetünk disszonanciájának, 
idegenszerűségének okát tehát nem az írói nézőpont hirtelen változásában 
vagy a céltudatos szerkesztés időleges kisiklásában, hanem épp Vili alakjá-
nak megnyitásában kell keresnünk. Mert gondoljuk meg, mi lenne, ha Kosztolá-
nyi a Nóvák Antal gondolati pokolraszállását előmozdító figurák mindegyiké-
vel ugyanúgy jár el, mint Vilivel, ha tehát a valószerűsítés oltárán áldoz-
va, Hilda, Czeke Bélus, Farkas Cézár vagy Bahó Attila jellembeli egyoldalú-
ságát az ellensúlyok utólagos igénybevételével próbálja enyhíteni vagy sem-
legesíteni. Ez esetben, aligha lehet kétséges, elháríthatatlan akadályok 
gördülnének az alapeszme kiteljesítése elé, vagy ha nem, hát olyan tengeri-
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betegséget okozó hullámzás támadna a regényben, amely melodramatikussá és 
merőben esetlegessé fokozná le a nováki eszmélkedés egész folyamatát. Csöp-
pet sem véletlen hát, hogy Liszner Vili, miután tér nyílik előtte, használ-
hatatlanná válik Kosztolányi számára, s mint ilyent kénytelen végleg eltávo-
lítani a regényből. Mindez pedig arra enged következtetni, hogy Az aranysár-
kányban a mellékalakok belső zártsága és külső dinamizmusa Nóvák Antal belső 
nyitottságával és külső lefékezettségével, állandóságával konfrontálódik, 
egyensúlyt teremtő módon, anélkül azonban, hogy Kosztolányi azonos erők al-
kalmazásával a szimmetria elvének érvényesítésére törekednék. 

Ennek a föltevésnek a regény hosszúra nyúlt expozíciója látszólag ellent-
mond, hiszen a gimnáziumi atmoszférát idéző szegmentumokban Nóvák Antal a 
stabilitás mintaképeként bukkan elénk. Tapintatos, szilárd önuralmú, nyájas, 
elnéző, feddhetetlen életű, közvetlen, elfogulatlan, szabadelvű, vaskalapos-
ság vagy korlátoltság nélküli ember ő, ki ismeri a "természettudományból azt, 
ami örökkévaló", s így nem tulajdonít különösebb jelentőséget az élet mulan-
dó, esetleges, mindig változó jelenségeinek. Ellenkezőleg, az örökérvényű 
törvények égisze alatt módszeresen a tisztaság és a rend eszményét követi, 
árnyéktalan hittel hiszi, hogy az igazság kézzelfogható, mint a valóság, a 
hazugság viszont puha, szétfolyó, mint az álom, hogy az életet nem lehet 
vaskorlátok közé szorítani, ám a fattyúhajtások folytonos nyirbálásával mé-
giscsak biztosítható az egészséges, helyes fejlődés, amely harmóniát teremt 
az örök dolgok és a mulandóságtól determinált emberi mindennapok között. E 
hangsúlyozott bizonyosság elemeit Kosztolányi igen finoman a diákélet anek-
dotikus, lármás, élénk színeket felvillantó közegébe ágyazza, mintegy altat-
gatva az olvasó figyelmét. Ennek ellenére Nóvák Antal magatartása kezdettől 
fogva dilemmák elé állítja az embert. Feltűnő ugyanis, hogy bőkezűen, sőt 
tékozlón adagolt jellemvonásainak erővonalait nem lehet meghosszabbítani, 
mert egyelőre nincs kivehető hátterük. Még nem lehet tudni, hogy ez az em-
berélet útjának felén már túljutott érzékeny, tisztes férfiú végiggondolt és 
megszenvedett tapasztalatok birtokában jutott-e el a csak azért is nevében 
vállalt bizonyosságig, vagy épp fordítva, régtől kísértő hiányérzetei elől 
menekült készen kapott eszmei és etikai képletek védőbástyái mögé. A regény 
további menete, mint közismert, ez utóbbi lehetőséget teljesíti ki, egyér-
telművé téve, hogy akár Thomas Buddenbrook, voltaképpen Nóvák Antal is a 
"teljesítmény moralistája", aki szívós ösztönösséggel tartózkodik minden o-
lyan határ áthágásától, amely létformálónak vélt szerepét netán veszélybe 
sodorhatná. 
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Amennyire hálás az efféle ébren álmodó, de nagy helyzeti energiákkal ren-
delkező figurák sínre állítása, útra bocsátása, legalább annyira problemati-
kus is, lévén hogy igen nehéz kikezdeni a védőmechanizmusukat. Tudta ezt 
Kosztolányi is, midőn kénytelen-kelletlen amellett döntött, hogy Nóvák Antalt 
sorozatos inzultusok elé állítja. Kénytelen-kelletlen, mert tartott a külső-
leges, a regény lélektani hitelét esetleg csorbító eszközök alkalmazásától, 
amit egy belső monológban, az olvasó gyanújának elhárítása céljából, nyíltan 
meg is vall: "Nem, ez nem is élet, csak a regények ilyenek, mikor az író egy-
másra torlaszolja az eseményeket, s nem indokolja meg kellően." Emellett az 
inzultusokat oly módon kellett fölsorakoztatnia, hogy Nóvák Antal, a rende-
zett és tiszta gondolatok híve, ne tudja őket időközben feldolgozni. A regény 
elején megismert alkati sajátságai alapján, példának okáért, ha nehezen is, 
de megtalálhatná a Hildához visszavezető utat, ehelyett azonban Kosztolányi 
kénytelen nem múló s intenzitásában sem csökkenő haragot bocsátani rá. "Áll-
nia kellett dölyfét, melyet magára erőltetett. Pedig már nehezére esett" — 
olvashatjuk ennek kapcsán a 28. fejezetben. Vagy gondoljunk Nóvák megvereté-
sére. Az ügy tisztázásának vagy legalábbis szelepnyitó rendezésének csaknem 
minden eleme adott, Nóvák azonban, mintha nem lennének kellő ismeretei a min-
denkori sárszegiek eminens műfajáról, a pletykáról, sokáig önszántából befe-
lé irányítja a mérget. 

Önként adódik a kérdés, a kalózkodó kérdés, hogy mindeme kockázatot, be-
leértve a mellékalakok egysíkúvá tételéből adódóakat is, azért vállalja-e 
Kosztolányi, mert föltett szándéka, hogy a sárszegi sötét erők halálhozó 
csapásait nyomatékosítsa. A válasz, persze, ezúttal is nem, háromszoros nem. 
Kosztolányi célja ugyanis az volt, hogy minden megaláztatáson, szégyenen és 
undoron túl satuba szorított hősét megtanítsa látni. Látni az életet, látni 
a létet. 

Annál inkább így lehet, mert ezen a síkon Kosztolányi valóban remekel. 
Az első rázúduló ütések után Nóvák Antal bizonyosságán még csak hajszálnyi 
rés támad. "A szavak ostobák, semmit sem fejeznek ki" — tűnődik el például 
Csajkás Tiborral folytatott éjszakai vitájának utórezgéseként, a megvereté-
sét követő pillanatokban pedig megborzong az "ismert rövid szótól: én". Apró, 
tünékeny reflexiók ezek, a későbbiek során azonban, amikor a tervszerűen egy-
mást követő orvtámadások ereje meghatványozódik, Nóvák már nem áltathatja 
magát azzal a korábban fundamentálisnak vélt igazsággal, hogy "egy meg egy 
az mindig kettő". Ekkor már, mind többször és mind messzebbre sodródva, 
szembe kell néznie az úgynevezett végső kérdésekkel. Nemcsak arra döbben rá, 
még ha jókora késéssel is Voltaire után, hogy ez a világ véletlenül sem a 
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"legjobb minden képzelhető világok között", s hogy nagyralátó dőreség a pe-
dagógiai Erósz áldozatos szolgálata, hisz neveléssel az embert nem lehet meg-
változtatni, hanem egyúttal arra is, hogy az igazság mindig a hatalom olda-
lán van, "aki gyönge, annak soha sincs igaza", s ilyenformán az igazi erköl-
csöt hasztalan is keresnénk a társadalomban. Ezektől az egyre riasztóbb, de 
megkerülhetetlen gondolatoktól Nóvák Antal újra meg újra visszahőköl néhai 
bizonyossága felé, minek következtében viselkedése az ingamozgáshoz lesz ha-
sonlatos. S különös módon ezt a mozgást törvényszerűnek találjuk, azt is pon-
tosan tudva és várva, amikor majd az inga akkora lendületet vesz, hogy a túl-
oldalon óhatatlanul ki kell vágódnia a semmibe. Ez a pillanat pedig akkor ér-
kezik el, amikor Nóvák Antal már minden "földi igazságot" szánalmasnak talál, 
amikor az általa elképzelt rend teljes mértékben visszájára fordul tudatában, 
s a totális, fokozhatatlan viszonylagosság rémképe mindennemű pozitív bizo-
nyosság irányában lezárja előtte az utat. 

Más kérdés, s nem én vetem föl először, hogy az öngyilkosságot közvetle-
nül megelőző, a regény súlypontját alkotó nováki háborgás után miért tereli 
vissza Kosztolányi a szöveget a poros pannon síkra, első pillanatra funkci-
ótlannak látszó fejezetekkel toldva meg mindazt, ami a regény indító és a 
Nóvák életét kioltó két pisztolydörrenéstől közrefogottan a lezártság, a be-
fejezettség érzetét kelti. Biztosra vehető, hogy részben csakugyan Nóvák An-
tal felismeréseinek súlyát szerette volna növelni, hiszen Hilda és libor, 
sőt egész nemzedékük kallódásának leírása, még inkább a művet definitive is 
lezáró spiritiszta szeánsz kimenetele épp azt hivatott bizonyítani, hogy a 
tanár úrnak, sajnos, igaza volt. tévedés lenne azonban feltételezni, hogy 
Kosztolányi ezzel az utókor irodalmárainak kívánt fölösleges munkát adni, 
szinte nógatva őket: tárjátok fel, járjátok körül, magyarázzátok meg e tö-
mény sötétség okait, s mentsetek ki érte, ha féltitek tőle az olvasót. 

Másról van szó. Ez a két fejezet a maga álmos, kényelmes tempójú, már 
minden feszültséget nélkülöző előadásmódjával nemcsak támogatja Novak Antal 
meglátásait, hanem paradox módon egy ellentétes irányú folyamatot is elin-
dít. A kihűlt, szürke, unalmas életek látványa ugyanis feledteti velünk Nó-
vák Antal gondolatainak végletes jegyeit, s azt is, hogy e gondolatok egy ki-
vételes, egzaltált lelkiállapot szülöttei. Ekképpen a sarkított nováki tézi-
sek konkrét tartalma helyett végül egy általánosabb érvényű szorongás marad 
meg emlékezetünkben, amelytől talán még a beprogramozott hitek szószólói sem 
maradhatnak érintetlenek. 
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R Ó N A Y L Á S Z L Ó 

AZ ARANYSÁRKÁNYRÓL 

A fiatal, pályáját kezdő Kosztolányi sok behatást és szellemi ösztönzést, 
fogadott be, de talán egyik iránt sem volt oly nyitott és fogékony, mint ép-
pen a vitaiizmus iránt. Ismertek azok a lelkesült jegyzetei, melyekben 
Nietzsche felszabadító nagyságát méltatta, akiben — például Juhász Gyulával 
együtt — az élet kultuszának nagyszerű főpapját ünnepelte. A világháború és 
Trianon után azonban fokozott élességgel élte meg azt a felismerést is, hogy 
— mint Pauler Ákos fejtegette — "a vitaiizmus átvezet önmagán", s önmaga 
tagadásává válik a halálban. A halálba forduló élet, az elmúlásban_kitelje-
sedő emberi sors kérdései fogalmazódnak meg Az aranysárkányban. 

Nóvák Antal, miközben az öngyilkosságra készül, arra gondol fájdalmas 
nosztalgiával, hogy "az életet csak lázzal lehet élni, mint Hilda vagy Ti-
bor, vagy erőszakkal, mint Liszner Vilmos. Akármilyen fájó belátni, ez a 
rend." Az öregedő tanár, akinek életkeretei mind szűkösebbek lettek, már fá-
radt volt ahhoz, hogy ezt az életideált kövesse. "Föladta a harcot. Gyönge 
volt hozzá." 

Beavatkozhatunk-e a természet ősi rendjébe? Megakadályozhatjuk-e gyarló 
és esendő emberi erőinkkel a rossz uralomra jutását? Lehet-e "formálni" az 
életet, "mely végtelen és esztelen"? Ezek a fájdalmas és örök emberi kérdé-
sek fogalmazódnak meg a végzetes tettére készülődő Nóvák Antal tudatában, s 
arra a végkövetkeztetésre jut, hogy aki ki akar lépni a tétlen szemlélődés 
életállapotából, azt megbüntetik az irigy istenek. Egyfajta emberi passzivi-
tás igazolása az öngyilkosság, annak közvetett bizonyítása, hogy egyetlen 
helyes magatartás létezik a világgal kialakított kapcsolatrendszerünkben, az 
önmagunkhoz való visszatérés, az "idegen" látványból való kiszakadás, a 
"rejtély elől a rejtélybe" való meghátrálás, melyet Kosztolányi már az Éjfél 
című kötetet kísérő tanulmányában is megfogalmazott 1917-ben. Más műfajaiban 
is igazolta, hogy a világ menetét, a jó és rossz folyton megújuló küzdelmét 
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gyarló emberi erőinkkel nem befolyásolhatjuk: a nevezetes Bartók-interjúban 
azt érzékelteti, hogy a város alpári zűrzavarában, tehát magában az élet ve-
getációjában a zeneköltő lelkének hangjait csak egy képzeletbeli szigeten 6-
rizheti és teljesítheti ki, a zeneköltőt "az élet lármája" veszi körül, de б 
tudatában érintetlenül őrzi azt a "rendet", mely csak addig marad e rende-
zett állapotában, amíg nem kísérli meg a vegetációval hitelesíteni. Nóvák 
Antalnak nem adatik meg hasonló függetlenség, noha életkeretei predesztinál-
nák erre, hiszen a világtól elvonulva tölti szabad idejét, nem kívánkozik el 
kis házából. Az élet azonban utána nyúl, s éppen ott csalja meg, ahol б leg-
nagyobb eredményeit vélte elérhetni: embernevelő és -alakító hivatásában. A 
jövendő hibátlan egzisztenciák kimunkálásán dolgozó tanárnak rá kell döbben-
nie az életnek ama fájdalmas igazságára, melyet már a Pacsirta egyik látszó-
lag érdektelen mellékszereplője is megfogalmazott: "Az élet: siralomvölgy", 
még beteljesedésében is ott hordja a halál, az elmúlás fenyegetését, annak a 
gondolatnak józan, köznapi igazolását, melyet a Boldog, szomorú dalban is 
kifejtett Kosztolányi. 

Már a regény_sokat idézett bevezető képei is megfogalmazzák az író egyik 
legkedvesebb, oly sok változatban kifejtett eszméjét, mely szerint a felfo-
kozott .életkedv halálkedv egyszersmind. "Közben a még álmos égen egészen 
fölébredt a nap. Diadalmas tűzárral borította a tájat, átnyilalt rézsút su-
garaival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, 
csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig feszítve az 
életkedvet, melyben dac volt és kihívás, életkedv s halálkedv is." Ugyanezt 
a gondolatot sokféle változatban poetizálja át a költő, akinek legkedvesebb 
rímpárja az "álarc — halálarc". Nóvák Antalról elmondhatjuk, hogy e beveze-
tő fejezetben б is olyan hős — az analógiát az Esti Kornél énekéből kölcsö-
nözve — , akit a "halál-arc rémétől elföd egy víg álarc". E bevezető feje-
zetben "künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt húzott, mely 
édesen ringatta a lelket, mint a hullám", a randevúra siető Hilda pedig "egy 
Schumann-füzetet szorongatott". Még ennek a látszólag az élet teljességét 
idéző képnek hátterében is felvillan valami baljós és fenyegető tartalom, 
amelynek végső jelentését majd a Szeptemberi áhítat alapján ismerhetjük meg: 

Aztán a délután is furcsa nékem, 
hogy a napot árnyékok temetik, 
a zongorán, mint hajdan a vidéken, 
örvénylik a Sonata pathétique, 
bukdácsol a billentyűn tompa búban 
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az édes elmebeteg, árva Schumann, 
s mert nem lehet már jobban sírnia, 
száján kacag a schizophrénia. 

Egyfajta tudathasadásos állapot nyilatkozik meg Az aranysárkány bevezető 
képsoraiban is: az élet ajándékait kínálgató "pogány fa" látványa, a máskor 
romlást és betegségeket hozó "Tél apó" haszontalan bábuvá silányodása, az 
erdő zsongása — mind az élet teljességét, a megélt élet lebírhatatlan gaz-
dagságát sejtetik. De a tavaszköszöntő bőségbe belejátszik az elmúlás komo-
rabb árnya: a kirándulók letarolják a bokrokat, s az emberek, akik ünnepelni 
jöttek, beszennyezték, megrontották a természet teljességét: zsongott ugyan 
az erdő, de ezek a vággyal teli emberek "megdézsmálták, kifosztották, ellop-
ták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait, belé-
legezték fűszerszámát". 

Ezek közül a romlást hozó, romboló emberek közül "egy fejjel magasodik 
ki" Liszner Vilmos, az egyetlen a gyakorlatozó atléták közül, aki szöges ci-
pőben futott. De ez a szöges cipő, amely jobb teljesítményekhez segíti hozzá 
viselőjét, arra is alkalmas, hogy maga alá taposson mindent, ami az egysze-
rű, a természetes hétköznapi lét díszlete: "Amerre lépett, a szöges cipője 
gyöngyvirágokat, vadnefelejcseket tiport, melyek tejkéken derengtek a vilá-
gosbarna rögökön." 

Ebbe az életes képsorba villan bele a sokat sejtető és, valljuk meg, ne-
hezen értelmezhető sárkány képe. Előbb csak a messzeségben, "messze, valahol 
a városerdő táján lengett", "még nem látható diákok hosszú madzagon vonták 
maguk után", s a három, majdnem egyvonalban lépegető tanár a szárnyalását 
figyeli : 

" — Olyan az alakja — szólt Tálas — , mint egy szívé. 
— Igen — mondta Nóvák — , azért tud úgy repülni. A madarak is ilyen elv 

szerint repülnek." 

Ez a titokzatos sárkány, melyet az életkedv repít, s mely anyagszerű 
megnyilatkozása annak a játéknak, amely — Nóvák Antal szerint — "komoly do-
log", hiszen "az életet jelképezi", egyetlen ponton állapodik meg, éppen az 
öreg tanár háza fölött, mert ott szélcsend van, mert annak közegében nem ér-
vényesül e boldog, önfeledt játékosság. S ettől kezdve mintha fenyegetőbb 
jelentéstartalmak rögzülnének hozzá: 

"Feje mellett feltűnt két papírbojt, két aranyos leffentyű. Fóris Novák-
nál érdeklődött: 
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— Mi az? 
— Az, barátom, a sárkány füle. 
— Nem látom az arcát. 
— A sárkánynak nincsen arca." 

Ez az arc nélküli, fenyegető sárkány, amelyet az utána engedett léggöm-
bök kikerülnek, amely elfoghatatlan, a regény bevezető részének végén ott 
posztol a gimnázium kapuja fölött, "...kipányvázva kóválygott a gimnázium 
kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött." "Még nincs szél — figyelmez-
tette Novákot Tálas Béla." S miközben a fizikatanár a szenvedés kézzel fog-
ható szimbólumát, a keresztet, és fölötte a lebírhatatlan élet jelképeként 
imbolygó sárkányt figyeli, maga sem tudhatja, hogy hamarosan feltámad a szél, 
s nemcsak a kikötő madzag "vastag bogait" rázza, hanem az emberi sorsokat is 
elszakítja egymástól. 

Széles, epikus mederben indul Az aranysárkány. Érzékletes szecessziós 
leírásokkal, gazdagon halmozott jelzős szerkezetekkel, finom sejtésekkel. A 
táj, a természet gazdag vegetációja, még ha magában hordja is a pusztulás 
sejtelmét, az enyészet érzését, inkább édeni. A morbiditás, mely Kosztolányi 
egész életművének egyik meghatározó jegye, itt inkább az életre nyitott, a 
remény, a vitális érzés legalább olyan meghatározó, mint az elmúlás sejtel-
me. A jövőnek, melyben majd a bevezetésben felbukkanó hősök sorsa kibontako-
zik, ekkor még két arca van. Äm amint átlépünk a szabad és nyitott termé-
szetből a regény második, meghatározó közegébe, az iskolába, egyszeriben 
megváltozik minden. "Amikor a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a ré-
gi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük." A kongó, 
széles előcsarnok sötétjében elveszítették látásukat. Fáztak, s tétován tá-
jékozódtak abban a pince-leheletben, ami évtizedek óta halmozódott fel itt. 
Ebben a közegben elvesztik személyiségüket, megrokkannak. Csak Nóvák Antal 
az, aki "felüdül a tanítástól", s a tomboló tavaszban békésen ballag munkája 
végeztével hazafelé. "Szivárványos színek" kísérik, s ő megcsodált szalmaka-
lapjával "nyájasan" köszöngetve indul el végzete felé. 

Az aranysárkány nyitánya az élet gazdagságának látványába épp hogy bele-
játszatja az elmúlás színeit, de ezeket a színeket karakterisztikusaknak é-
rezzük. Érdemes azonban felfigyelnünk arra is, hogy a tragédia beteljesülte, 
Nóvák Antal öngyilkossága után, a halál keserű tényét, az emberi végesség 
tuoatát is ellenpontozza Kosztolányi. 

Egyrészt azzal, hogy .szElíd-lroniával közelít hozzá. Amikor a szabadság-
ra még el nem utazott tanárok összegyűlnek, s halkan beszélgetnek Nóvák An-
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tálról, s halála okát próbálják felderíteni, az igazgató, aki már "érintke-
zésbe lépett a felsőbb szervekkel", s folyvást panaszolta tengernyi munká-
ját, közli velük, hogy a fájdalmas esetet azonnal jelentette a minisztérium-
nak és a tankerületi főigazgatónak. "Hol is az iktatószám?" — kérdezi izga-
tottan, s ezzel az egyetlen mondattal Nóvák Antal sorsa veszít egyediségéből, 
a halál tragikumát oldja és ironizálja az az érzés, melyet jól ismert versé-
ben így fogalmazott meg Kosztolányi: "Beírtak engem mindenféle könyvbe — 5 
minden módon számon tartanak." A halálnak az a méltósága, az egyedi lét és 
elmúlás ama nagyszerű kettőssége, melyet a Halotti Beszédben fogalmazott meg, 
itt még gunyoros felhangokkal jelentkezik, mintha az író nem hajtana fejet a 
halál ténye és valósága előtt, hanem eltávolítja magától. Az eltávolítás 
eszközei azok az ironikus jelzők és jelzős szerkezetek, melyek újra meg újra 
felbukkannak ebben a befejező részben. így lesz Fórisból, aki a végzet an-
gyalának szerepében tetszelegne, furcsa "garabonciás", s ezért lesz hirtelen 
olyan fontos, hogy Nóvák Antal a "hetedik fizetési osztályba" tartozik, hogy 
"háza tehermentes", hogy "négy magyar hold gyümölcsöse... sokat megér ma". A 
tanár halott, az "egyedi példány" már úgy fekszik, "mint önmagának dermedt, 
néma szobra", de az anyagi javak, melyeket felhalmozott, mintha túlélnék, 
mintha lényegesebbek lennének, mint a pályáját bevégző ember emléke. 

A regény kezdetén a hajnal, a felkelő, a világot tűzárral elöntő nap fé-
nyei ragyognak. Nóvák Antal halála után az éjszaka veszi át uralmát (bár ér-
demes megjegyeznünk, hogy a regény tragikus eseményeihez mindvégig hozzá-
tartozik a sötétség). A házat elsötétítik, "mire a tanárok a kertbe léptek, 
gyertyák csillogtak". "Estefelé" érkezett meg Nóvák Antal testvérbátyja is. 

A regény szerkezete szempontjából fontosnak érezzük a motívumismétlést. 
A kezdet kezdetén a három tanár szinte egyvonalban lépked az aranyló reggel-
ben a sárkányt figyelve. A halottaskocsi után is hárman mennek. "Középütt 
Nóvák István, aki annyira hasonlított öccséhez, aztán a két nő, jobboldalt 
Pepike, baloldalt Hilda." Az iskola felé sietők között ott volt Liszner Vil-
mos is, Nóvák Antal tragédiájának egyik közvetlen okozója, s a koporsó mö-
gött halad a másik, aki cserbenhagyta, a lánya. A derűs és ígéretes reggelt, 
melyben Nóvák Antal oly jóleső érzéssel szívta szivarját, most délután vált-
ja fel, "tikkasztó hőség", a tavaszt nyár, nagy, poros, sárszegi nyár. "A 
tűzoltóbanda, mely május elsején az ébresztőt játszotta, Chopin gyászinduló-
ját fújta." 

A halál, a temető azonban nemcsak tragikus fenségében tárul fel, hanem 
enyhületet adó méltóságában is. Amikor a temetési menet kiér a temetőbe, 
hirtelen hűs szél támad, s "mindenkit valami enyhület fogott^el". Hilda, aki 
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az imént, Fóris Ferenc éles, szaggatott, vádló szavainak hatására bűnösnek 
érzi magát, ahogy lepillant a megbontott kriptába, észreveszi, amint az "a 
fényes alkonyaton szivárványosan tündöklött", s felrémlik benne az a távlat, 
melyet a halál ád: "Egymás mellett voltak a koporsók, szürke és barna szem-
födőikkel, mint viharvert gályák, melyek hosszú életek után befutottak, meg-
pihentek ebben az öreg kikötőben." A halálnak, az ember elmúlásának olyan 
szemlélete merül fel ebben a képben, mely nemcsak tragikus végességével, ha-
nem magában hordja az élet, a_Jjét_meghosszabbításának lehetőségét is. Hiszen 
végelemzésben Nóvák Antal is állást foglal a halállal szemben. Az újabb böl-
cseleti irodalomban, melynek ide vágó elemzései közül a mi szempontunkból 
különösképp Boros László Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Ent-
scheidung (1962) című könyve érdemel figyelmet, különös nyomaték esik az em-
ber halál előtti legutolsó pillanatára, mely mintegy összefoglalja egész ad-
digi életvitelét, s beteljesíti annak legfőbb jellemzőit. Nóvák Antal,1 amint 
farkasszemet néz a pisztollyal, előbb fél. Jóllehet természettudományos mű-
veltsége, állatkísérletei alapján pontosan tudja, hogy a halál ebben a for-
májában egyetlen pillanat, "azok a szegény verebek, melyeket az üvegbura alá 
tesz, s aztán kiszivattyúzza a levegőt, egyet-kettőt pihegnek, kitátják cső-
rüket, szemükre ráborul a jeges hártya". Mégis félt. Ám az utolsó pillanat-
ban megváltozott a halállal kapcsolatos állásfoglalása. "Arcán harag lobo-
gott fel,... de б csak magára haragudott, kitől legtöbbet szenvedett, erre a 
buta gépezetre, melyet végre meg akart állítani." A természetes és ösztönös 
félelmet itt, ebben a pillanatban váltja föl a szabadságnak az a korlátta-
lansága, mely lehetőséget ad választanunk élet és halál között. Ez az a ha-
lálkép, mely Rilkénél is fölsejlik, aki attól a halálnemtől, mely készület-
lenül éri az embert, tehát méltatlan hozzű, megkülönbözteti a tulajdonképpe-
ni halált, amelyben az ember megvalósíthatja önmagát az elidegenedett világ-
ban. Gergely, az iskolaszolga, felfedezve az öngyilkosságot, "döbbenten és 
meghatottan" figyelte a földön fekvő élettelen testet, úgy tekintett rá, 
mintha testvére volna. Ez az egyetlen kép is sokat elárul Kosztolányi állás-
pontjáról: az életben sosem lehetünk egymás testvérei, létmódunk különböző-
ségeit a racionális elemzés világíthatja meg, fájdalmát a részvét érzése 
enyhítheti, a halálban azonban egyenlők leszünk: egymás testvérei. 

A halálnak, az emberi végnek van olyan, szemlélete is, mely szerint épp 
általa születik meg végérvényssen-az ember. Ezt a kiteljesedett, titokzatos 
létmódot idézi Az aranysárkány befejező részlete, amikor Hilda, Flóri néni 
és Lenke megidézik Nóvák Antal szellemét, aki arra a kérdésre, vajon új 
helyzetében boldog-e, közölte leányával, "hogy ott, ahol most van, a végte-
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len térben és időben, a világűrben és semmiségben, valahol a Vénusz és Szí-
riusz között, már boldog". Ott már megszabadult a reményvesztettség egyik 
gyökerétől, a "világ szomorúságá"-tól, melynek fájdalmas tudata oly sok vál-
tozatban jelenik meg Kosztolányinál (s amelyről egyébként azt olvassuk a 2. 
Korintusi levélben, hogy a "halálba visz"). Akik azonban itt maradtak, még 
ha rosszak voltak is, nagyrészt sértetlenek és sérthetetlenek. Huszár Bandi 
és libor végigpergetve "az emlékezet rózsafüzérét", felsorolják — szinte ön-
tudatlanul — azokat is, akiknek része volt Nóvák Antal öngyilkosságában, s 
ebből a beszélgetésből megtudhatjuk, hogy mindnyájan élnek, nem változtak, s 
változatlanságukban nyitottak a rosszra. Részben velük szemben, ellenükben 
jelenik meg Nóvák Antal, azt bizonyítva válaszával, hogy a boldogságot csak 
az űrben, a titokzatos végtelenben lelhetjük meg végérvényesen. 

A regény ez utolsó részében nyomatékos hangsúlyt kap az emlékezet, töre-
dékes, az író pontosan érzékelteti korlátait. Mégis rendkívüli a megjelení-
tő, evokatív ereje. Huszár Bandi, miközben hajdani osztálytársaik sorsáról 
beszélgetnek, "mint aki nagyon gyors járművön visszautazik Sárszegre, s most 
lelkében ott jár, kutakodik, benyit a nyolcadikba, végigmegy a gyalulatlan 
lécpadlón", visszaidézi azt az ifjúságot, mely nemcsak tragédiákat fakasz-
tott, hanem érintetlen is, s amelynek zászlói éppoly méltóságosan röpülnek 
"az ünnepi magasban" a két emlékező felett, mint Kosztolányi égboltján, ami-
kor egy vele játszó pantheizmus igézetében újraélte a századok emlékét, s a 
parázsló Orion alatt belépett a halhatatlanságba. A sárkány, amelyik papír-
ból van, "hamar elrongyolódik". "Egy nyár, két nyár és vége." De az ifjúság 
emléke, s vele a megbékítő szeretet, mely Nóvák Antal végső szavaiból épp-
úgy kicseng, mint a két hajdani vetélytárs, Bandi és libor beszélgetéséből, 
megmarad, még akkor is, ha az idő múltával halántékunkat belepi a hó. 
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B O R I I M R E 

AZ ÉDES ANNA EGY LEHETSÉGES NÉZŐPONTJÁRÓL 

Kosztolányi Dezső a Nyugatnak az indiszkrécióval kapcsolatos körkérdésé-
re válaszolva többek között regényeinek valóságalapját hangsúlyozta: "Képze-
letünk a valóság tudatos vagy tudattalan elemeit rakosgatja ide-oda, amint 
kell... Sohase lehet szabadulni a valóságtól, az szolgáltatja számomra — a 
legvadabb ingert, a legősibb varázst, a legtúlvilágibb ihletet." Jogos tehát, 
hogy ezt a valóság-jelenséget válasszuk vizsgálódásunk kiindulási pontjának. 
No meg azért is, mert az Édes Anna valóság-világa, s a kornak, amelyről szól, 
légköre, a szöveg kép-anyagában a legkonkrétabb és a legköltőibb is egyszer-
re. Természetesnek látszik tehát, hogy az egyik írói nézőpont itt mutatja 
magát, s itt találhatjuk annak a bizonyítékait is, hogy Kosztolányi ironi-
kus-szatirikus indulatokkal szemlélte a kort, amelyről regénye beszél, s 
hogy amikor írta, már nem vállalt közösséget vele semmilyen formában, mint 
tette a "történelmi időben", a valóságos események lejátszódásának idején, 
az Új Nemzedék újságírójaként. 

A legkézzelfoghatóbban és a leglátványosabban úíizy_KgrDél és Druma Szi-
lárd, a fiatal ügyvéd_.alakjában materializálódik ez az írói szemlélet és né-
zőpont. Vizy Kornél portréja művészi remeklés és lélektani telitalálat, és 
Kosztolányi — szemmel láthatóan — leplezetlen élvezettel rakja fel a nega-
tív vonásokat erre az emberképre. Nincs tartása és gyáva is. A Tanácsköztár-
saság hónapjaiban elhagyja magát, miként azt az 1919. július 31-i kinézése 
oly meggyőzően szemlélteti: 

"Az ebédlő díványán egy negyven év körüli férfi heverészett, oly elha-
nyagolt, mint egy csavargó. Gyűrött puhainget viselt, nyakkendő nélkül, ki-
térdelt, téli nadrágot, toprongyos cipőt. Csak a sasorr meg az arcát kerete-
ző fekete pofaszakáll mutatta, hogy mégis valaki." 
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6 a híres forradalmi plakátot, a Fegyverbe, fegyverbe! jelszavát világba 
kiáltót "igazán sohase merte megnézni", s még azon a napon is, amikor már 
"táguló orrcimpával, a bosszú édes mámorával" gazemberezi le a kommunistákat, 
a dörömbölésre nemcsak elsápadt, hanem a "levegőbe nézett, mintha a szót ke-
resné, melyet az előbb kimondott, és hogy eltüntesse nyomát, utánanyúlt, 
mint mikor cigarettafüstöt hessegetünk". Hogy "valami hideglelős, édeskés 
mosolyával" beszél a cseléddel, az éppen úgy érthető, mint az, hogy a Tanács-
köztársaság bukásának hírére az "örömtől vicsorgott". Náluk helytálló a nagy-
mosás alábbi metaforikus képe: "Jött a nagymosás. Szürke-fehér dombokban ma-
gasodott előtte a szennyes, lepedők, ingek, gatyák, melyekhez még a forrada-
lom piszka, halálos izzadsága tapadt." Vizy Kornél minisztériumi barátai új-
ra körülvették, "akik előbújtak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki 
birtokaikról, mint úriemberek testben és lélekben, mind kimosottan és szago-
san, az eau de Cologne és a purzicsán-dohány illatát lehelve", de már a ná-
luk összeverődött alkalmi kompánia beszélgetésének során "egy-egy ellenfor-
radalmi éle nedves rakétáját próbálták fölengedni, de az már nem pukkant 
szét". Hősünk rejtett lénye is most mutatja meg magát leplezetlenül, amikor 
szónokolni kezd: 

"Most kellett volna őt látni mindenkinek. »Majd jövünk mi« — mondta, a 
kezét Tatár Gábor vállára helyezve, hogy a közösséget még inkább testivé te-
gye, mintegy fegyverbarátot keresve a nagy küzdelemre. Szeméből pedig — 
mint ilyenkor mindig — egy furcsa oldalpillantást lövellt ki, egy sunyi kis 
tekintetet, amely készenlétről, ragadozásról tanúskodott, s az önzés leg-
szennyesebb gondolatától lelkesedett át, б azonban ezt önfegyelme folytán 
abban a pillanatban el is tudta leplezni, át tudta alakítani a közérdekért 
való rajongássá..." 

Ugyanabból az egy írói nézőpontból nézve olyan fehér a Patikárius Jan-
csi, oly fehér "tetőtől talpig... mint egy ellentengernagy", és a karrieris-
ta Druma Szilárd felesége, "ez a sótlan-ízetlen, tüneményesen műveletlen kis 
asszonyka", aki ápolónő volt, és a sebesült Drumával elvetette magát, "cin-
cogva beszélt". Az is fontos, hogy Druma Szilárd, az ügyvéd, a céltudatos 
antikommunista, az ellenforradalom ideológiájának dogmatikus képviselője, a-
kire szép karrier vár, az egyetlen túlélője a regénynek. Az б szemében Mo-
viszter Miklós polgári humanizmusa is "vörös" színű, s б terjeszti az utolsó 
fejezetben Kosztolányi Dezső hírlapíróról, aki "írt egyszer valamit... vala-
mi verset egy beteg gyermek haláláról, vagy árva gyermekről", hogy "nagy 
kommunista volt". "Nagy vörös volt — ismételte Druma. — Pogány népbiztossal 
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dolgozott. Le is fotografálták őket együtt a Vérmezőn." Û adja az íróról a 

jellemzést is, amikor kortesének arra a kérdésére, hogy "kikkel tart ez", 

így felel: "Egyszerű... Mindenkivel és senkivel. Ahogy a szél fúj. Azelőtt a 
zsidók fizették meg, s az б pártjukon volt, most meg a keresztények fizetik. 
Okos ember ez... Tudja, hogy mit csinál." 

Ezt a Vizy-világot jellemzi a regény szövegét át- meg átszövő, behálózó, 
a színházi életből eredeztethető képzet-sor. Kezdődik ez a sor azzal a jele-
nettel, amelyben Vizyné a cselédjét, Katicát utánozza: "Az ura egy pillana-
tig döbbenten nézte feleségét, aki végigtáncolt a szobán, s dühében játszott, 
mint valami különös színésznő valami különös színpadon." Azután Vizynét Asta 
Nielsenhez hasonlítja az író, s amikor 1919. július 31-ének éjszakáján ál-
modnak, "immár teljesen felöltözve mindenféle regényes színpadi jelmezekben" 
bolyongnak. Vizyné úgy készült Anna fogadására, mint "színésznő, akinek nem-
sokára jelenése lesz", míg Annának lámpaláza van. Patikárius Jancsi fellépte 
a "viszontlátási jelenetet" hozza, s amikor nem meri bevallani barátjának, 
hogy cselédlány a szeretője, színésznőnek hazudja. Vizyné pedig komédiát 
játszik, amikor belebetegszik abba a gondolatba, hogy Anna felmond neki, s 
"szcénának" nevezi magát a felmondást. Moviszternének mindig színházon jár 
az esze, Drumáné főpróbára jár. A román hadsereg Budapestre "történelmiévén-
dégszereplésre" vonult be, a vitatkozók egy alkalommal Vizyéknél "történelmi 
szerepcserét" emlegetnek, Moviszter Vizyéknél úgy érzi magát, "mint aki a 
színfalak között tévelyegve véletlenül a színpadra botlik, egy ismeretlen 
darab zajos jelenetébe", Anna védője "Madách remekművéből, Az ember tragédi-
ájá-ból merített idézettel fejezte be beszédét", ám ez a "türelmetleneket 
bosszúsággal, a hozzáértőket őszinte lenézéssel töltötte meg". És az írói 
nézőpontra mutat az a megjegyzés is, hogy a végzetes estén a kristálycsillár 
villanygömbjeire borított selyemcsipkék "színpadi fényt szórtak az új tapé-
tákra". Tudjuk, a nagy tragédiákhoz méltó végjelenet következett be. 

Aki ezen a Vizyék képezte körön tulajdonképpen kívül van nézeteivel, de 
nem egyúttal életmódjával is, az a klerikális orvos, Moviszter Miklós. Deve-
cseri Gábor úgy tartotta, hogy б és Druma az Édes Anna főszereplője, "ők en-
nek a csendes, de hatalmas erővel vádoló könyvnek titkai, kulcsai is". Az 
mindenképpen feltűnő, hogy Kosztolányi különös, kiemelt feladatot rótt erre 
a hősre, s hogy viszonyulása is hozzá különbözik a többi hőshöz való viszo-
nyától. Ez a Kosztolányi-hős fiatalkorában tanársegéd volt Berlinben, de a-
kit — noha a szívbetegségek szakorvosa volt — a pesti egyetemep nem habili-
táltak, ezért a közkórházak és a munkabiztosító rendelőiben ismerte meg az 
emberek testi és lelki bajait, hogy sajátos, ám mégis a korszak ideológiájá-
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ban és valóságában gyökerező világnézetet prédikáljon. Az esendő testben 
(rossz fogak, gyulladt ínyhús, cukorbetegség a legvégső stádiumban, kopasz-
ság) nagy lélek lakik, vallásának külső ismérve, jelvénye pedig az óraláncá-
ról lógó Mária-érem. Ö nem csupán csak klerikális orvos és a tételes katoli-
cizmus híve, hanem krisztiánus is — egyértelműen abban az értelemben, ami-
lyenben ezt a kifejezést a magyar irodalomban megismerték az 1910-es és 
1920-as években. Maga Kosztolányi "bátor kathakumennek" szólítja, Druma Szi-
lárd ugyanakkor így biztatja: "No, Isten éltessen! Igyál, öreg bolseviki." 
Érthetően, hiszen éppen azon tűnődött hangosan, hogy Moviszter a papokat 
vagy a vörösöket szereti-e tulajdonképpen. Abban, amit az irgalom kérdésében 
elmond ugyanis Moviszter, abban benne van a Tanácsköztársaság létéből és bu-
kásából származó szubjektív tapasztalata. Gondolata a regényidőben nagyon 
ismerősen hangozhatott, hiszen a forradalmi agitátorok is az egyenlőségről 
beszéltek. És Moviszter is prédikál — annyira emelkedett a hangja, s Kosz-
tolányi szerint ilyen a mondanivalója is: "Van egy ország, ahol mindenki 
szolga és úr egyszerre. És egyenlő. Mindig, az év minden napján... Krisztus 
országa... A lélekben van..." Majd folytatja vitatkozva is közben: "A kommu-
nistáknak is az volt a hibájuk, hogy egy ideált meg akartak valósítani. E-
gyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a 
felhők között. Úgy hat és él." Igazán azonban az б krisztianizmusát a követ-
kező replika mutatja meg: 

" — Bocsánat, ön, doktor úr, odaültetné az asztalához a cselédjét? 
— Nem. 
— Miért nem? 
— Talán azért — gondolkozott — , mert nem tart rá számot. És ez csaku-

gyan komédia lenne. Legalább egyelőre. Itt a földön. 
— Akkor egy malomban őrölünk. 
— Nem egészen, tanácsos úr. Mert lélekben mindig az én asztalomnál ül 

az én cselédem..." 

Ö az, aki csak az ember fogalmát fogadja el, az emberiségét a szélhámo-
sok ajkán látja. Édes Anna tárgyalásán az ember védelmében beszél. Jellemző, 
hogy előbb az író szólítja: "Hát hol vagy, öreg doktor, te haldokló, a gyó-
gyíthatatlan betegségeddel..." Majd önmagát szólítja: "Mit késlekedsz? Tel-
jesítsd kötelességed. Csak ember vagy. De hát mi több, mint egy ember?" S 
tovább: "Kiálts... kiálts úgy, mint a te igazi rokonaid, az őskeresztények 
hősi papjai..." S amikor már Annáról is szó esik, a szövegben felbukkan egy 
mondat, amely mintha Hemingway vezérgondolatát előlegezné: "Kinek a lélek-
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harangja volt ez a rövid csöngetés, mondjátok?" Nyilván az sem mellékes, hogy 
Kosztolányi Moviszter Miklós kedvéért írja regénye mottójába a Rituale Roma-
num szavait: ezeket mondogatja az öreg orvos "mindennap magában". A folyta-
tás Nero korára utal vissza, a keresztényüldözéseket idézi meg. 

S aki íróként kívül van, Moviszter mellett, a regény-világon, az maga 
Kosztolányi, s főképpen az az írói valóságszemlélet, amely segíti eligazodni 
a tények között. Remeklések ezek a művészi megnyilatkozások, s bennük ismé-
telten a "költőinek" valóságot kifejező szerepét fedezhetjük fel. Kezdődik 
ez a regény második fejezetében a csengő-motívummal (a csengő a Károlyi-kor-
szakban romlott el és a Tanácsköztársaság utolsó napjának délutánján szólal 
meg), folytatódik a Vörös Újsággal kapcsolatos hasonlatban ("Ledobta a Vörös 
Újságot, csörgött a hitvány szalmapapiros, mely barnás-füstös volt, mintha 
valami világégés pörkölte volna össze."), hogy azután a történelmi változás 
csöndjét rögzítse költőien ("Felhő sehol. Almos levegő nehezedett mindenre, 
mint nyári zivatarok kitörése előtt, mikor a szél visszatartja lélegzetét, 
és a természet egy óriási szobának, a fák játékszereknek, az emberek viasz-
báboknak rémlenek."). S e körben kell szemlélnünk azt a mikrojelenetet is, 
amelyben Vizy először meri megnézni a "vad, őrült matróz" plakátját. Úgy 
nézte — írja Kosztolányi — , "ahogyan a leáldozó napot nézzük meg, mely már 
nem sérti a szemünket". 

Egy lehetséges nézőpontját kerestük Kosztolányi regényének — azt, amely-
ben együtt van író és hőseinek világa, úgy, ahogyan egy atommagban vannak e-
gyütt, szoros kapcsolatban, annak alkotó elemei. Véleményünk szerint ugyanis 
az írói nézőpont éppen ezen a szövegszinten materializálódik valójában. 
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G E R O L D L Á S Z L Ó 

KONFLIKTUSHELYZETEK AZ ÉDES ANNÁBAN 

Kosztolányi Dezső regénye, az 1926-ban megjelent Édes Anna akkor, ponto-
sabban azóta vált egyszerű olvasmányélményből behatóbb érdeklődés, már-már 
vizsgálódás tárgyává, amikor — két évvel ezelőtt — Harag György saját dra-
matizálásában színre vitte a regényt az Újvidéki Színházban. A rendező ké-
szítette színpadi változat, amely a próbák során alakult, s nyerte el végső 
formáját, természetszerűen egyszerre vetette fel egy prózai mű drámává for-
málásának izgalmas dramaturgiai kérdését, és az adott prózai mű, az Édes An-
na új szempontok szerint történő megismerésének, értelmezésének lehetőségét. 
És az egyszerre azt jelenti, hogy nem egymástól függetlenül kínálkozik a 
dramaturgiai és a műelemző, -értelmező aspektus, hanem — lévén hogy Harag 
György szövegkönyve illusztráló szolgai hűség helyett a "regény szellemét" 
akarta visszaadni, érzékeltetni — egymással szoros összefüggésben. Vagyis: 
az önálló színpadi mű igényével készült változat segítségünkre lehet a re-
génybeli homályos — vagy annak tartott — helyek megértésében, a vitatható 
és vitatott megoldások tisztázásában. 

Mindenekelőtt a gyilkosság indokoltsága, motiváltsága kérdésében nyújt-
hat fontos támpontokat a regény drámaként történő olvasata. 

De lehet-e az Édes Annát regény helyett drámaként olvasni? 

Az Édes Anna megjelenése óta napjainkig téma a regény kifejezett drámai-
sága. Bírálatában Németh Andor a "valóságnál sokkal intenzívebb szcenírozá-
sá"-t említi a regénynek, sejtetve ezáltal drámai jellegét is. így kell ér-

" K o s z t o l á n y i Dezső: Édes Anna. Színpadra átdolgozta és rendezte: 
Harag György. Díszlet- és jelmeztervező: Doina Levinta. Zene: Lengyel Gábor. 
Szereplők: Rövid Eleonóra (Édes Anna), Fischer Károly (Vizy Kornél), Romhá-
nyi Ibi (Vizyné), Soltis Lajos, N. Kiss Júlia, Pásthy Mátyás, Ladik Katalin, 
Venczel Valentin, Ferenczi Jenő stb. Bemutató: 1983. december 19. 
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telmezni Bálint György megjegyzését is, hogy nem olvasott még magyar regényt 
"több balladai kihagyással". A ballada dráma-, sőt tragédia-közeliségénél is 
inkább jelzi az Édes Anna drámai jellegét a Nyugat kritikusának, Elek Artúr-
nak a bírálata: "Az olvasó — írja — végül megdöbbenve eszmél rá, hogy ebben 
a könyvben a végzet dübörgését hallotta, a vaslovagét, ki síri hazájából ki-
kelt és az emberek közé lépett. Ahová letette nehéz lábát, ott emberi életek 
és emberi sorsok törtek össze." S amire Elek Artúr csak utal, azt Devecseri 
Gábor — szinte az egész ópusz viszonylatában — kimondja: "A történetekben a 
főszereplő mindig a véletlen ellenlábasa, a véletlen álruhájában föllépő, bá-
ránybőrbe bújt farkas: a végzet. Kosztolányi történetei végzet-drámácskák. 
Közülük a legszívenütőbb az Édes Anna. Végzet-dráma." Karinthy Frigyes épp 
az Édes Annával kapcsolatban látta fontosnak megemlíteni a mese "tökéletes 
drámaiságát", de ez érződik rejtetten vagy kevésbé rejtetten a többi Koszto-
lányi-méltatásban is Barta Jánostól, Örley Istvántól Bóka Lászlón, Németh G. 
Bélán, Kőszeg Ferencen át a monográfiaíró Kiss Ferencig és Rónay Lászlóig, 
vagy az Új írás Kosztolányi-számának szerzőiig (Sőtér István, Bodnár György, 
Balassa Péter). S külön is érdemes idézni Illés Endrét, aki — az újvidéki 
előadással szinte egyidőben publikált — Kosztolányi-esszéjében írja: "A tel-
jes csődöt, az életből való kizuhanást, az önmarcangoló félelmet Kosztolányi 
Dezső végül is regényeiben mondja el..., ez a négy próza-ének felejthetetle-
nül ugyanazt a látomást mondja, az emberi társtalanság egyszerre tüzes és 
jeges vízióját. Minden szándék bukás itt, minden lét szakadék. Az élet bo-
nyolultság. Olyan végső értelmetlenség, hogy ezt a vádat már csak a csilla-
goknak érdemes felkiáltani, aztán az ember belehal sebeibe." Illés Endrét 
olvasva nemcsak arra kell gondolni, hogy az Édes Anna nem antik sorstragédia 
mai külsőbe bújtatott ki tudja hányadik utóérzése, de arra is, hogy a sors-
szerűség már-már alapképlet Kosztolányi regényeiben és novelláiban. S hozzá-
tehetnénk: sok versében is. Következésképpen Kosztolányi gondolkodása, élet-
látása és -ábrázolása eredendően drámai, ahogy erre közvetetten Kosztolányi-
nak a magyar irodalomban — Schöpflin Aladár melletti — legimpozánsabb, har-
minc évet felölelő színikritikusi ópusza is utalhat. 

Bújtatott drámaiság Az aranysárkány öngyilkossága is, A rossz orvos 
gyermekhalála is, akárcsak a Nero, a véres költő rémdráma jelenetei, vagy a 
Pacsirta csehovi drámaiatlansága. Hogy azonban leginkább az Édes Anna olvas-
ható drámaként, az legszembetűnőbben az osztályellentétekből adódó cseléd-
lány—úrnő szembesítésből s az ezt betetőző gyilkosságból látszik, jóllehet, 
a sok méltatásban előszeretettel hangsúlyozott osztályellentétektől még nem 
lenne műalkotás az Édes Anna, esetleg csak egy társadalomtudományi tétel 
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illusztrálása. Hogy viszont Kosztolányi Dezső regénye irodalom, nem irodalom 
is, hanem elsősorban irodalom, arra az Édes Anna alapképlete lehet a bizo-
nyíték. A képlet szerint az áldozat és a tettes néz egymással farkasszemet, 
de ez semmiképpen sem egyszerűsíthető a társadalmilag determinált cselédlány 
— úrnő konfliktusra; bonyolultabb ennél. Remek Kosztolányi-esszéjében Deve-
cseri írja, nem a cseléd ölte meg a méltóságos asszonyt, hanem "Vizyné megö-
lette magát Édes Annával". így lett a tettesből áldozat, az öli meg, akit б 
akart teljesen kisajátítani, elszemélyteleníteni, bekeríteni. A váltás pedig 
azért lehetséges, mert a méltóságos asszony nemcsak a cselédekkel szembeni 
világba tartozik, osztály-ellenfele, hanem ember is, aki éppen olyan magá-
nyos, mint a cseléd. (Már Elek Artúr ráérzett: "úgy látszik,... egyébről is, 
többről is van szó, mint egy kis cselédlány tragédiájáról".) Érthető, hogy 
Vizyné megszállottan keresi azt, akihez több köze lehet, mint bárkihez köz-
vetlen környezetéből — férj, barátnő, szomszéd — van, amikor pedig rátalál, 
megérzi: б az!, akkor görcsösen ragaszkodik hozzá. Minden igyekezete oda i-
rányul, hogy végérvényesen bekerítse azt, akit végre sajátjának akar és hisz. 

Kettejük kapcsolata vagy inkább küzdelme társadalmilag bármennyire is 
megalapozott, csak azért teljesedhet ki — s ez a lényeges — emberileg, mert 
minden külső meghatározottság mellett a kölcsönös belső feltételezettségen 
alapszik. Modell, amelyben a mitikusán ősi (végzet) és az örök korszerű e-
gyedi (magány, kétségbeesés) fonódik egybe erőteljesen, végzetes drámai in-
tenzitással. Mégpedig nem olyképpen, hogy egyikük az egyik, másikuk pedig a 
másik pólus, hanem úgy, hogy mijTdkgtten magukba zárják_£L_V£gzetet__és a ma-

gányt is; tettesek és áldozatok is. 

Erre, a kétszeresen kölcsönös feltételezettségre érzett rá Harag György, 

amikor két választási jelenetet iktatott az előadásba. Mindkettő a cseléd-
szerzőnél játszódik. Előbb Vizyné választja Édes Annát, majd Anna választja 
Vizy Angélát. Ez a két jelenet nem szerepel Kosztolányinál, de jól szolgálja 
azt a szándékot, amit színlapi nyilatkozatában így fogalmazott meg a rende-
ző: "Szükségesnek éreztem a magam szempontjából jobban megközelíteni a re-
gény belső struktúráját, azt, hogy kerül sor a szörnyű bűntettre." Harag nem 
a regényt, hanem a "regény szellemét" akarta visszaadni, s ezzel éppen a re-
gényről árult el fontos tudnivalókat, olvasó-szemmel talán nem is látható, 
csak a lélek feneketlen mélységeiben létező összefüggéseket. Ami talán olva-
sás útján nem egészen világos, az egyértelművé válik az előadásból, mert a 
dráma törvényei így követelik meg: az Édes Anna két teljesen azonos értékű, 
funkciójával azonosuló drámai személy konfliktusára épül. 
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Kosztolányi Dezső regényében a mindhárom műnemben otthonos, de mégis első-
sorban a drámára jellemző konfliktus a legáltalánosabb szerkesztési elv. Ez a 
magyarázata, hogy az Édes Anna — az epikus anyag leválasztása után — felvoná-
sokra, de még kifejezettebben jelenetekre tagolt drámaként áll előttünk. 

A regény három felvonásra osztható. Az első Anna munkába állásával, a 
/ második azzal az elhatározásával végződik, hogy végül mégsem fogadja el Bá-

1 thory úr, a kéményseprő házassági ajánlatát, hanem Vizyéknél marad. S ezzel 
kezdetét veszi a tragédiába csúcsosodó harmadik felvonás, míg a rákövetkező 
bírósági epizód inkább utójáték, mint új felvonás, még ha Moviszter doktor 
vallomása, s általában a tárgyalási jelenetek eleve drámai színezetűek is. A 
regény végén a dráma helyett az epika veszi vissza elvesztett pozícióját, s 
az önironikus zárórésszel visszatérünk a Kun Béla elrepül c. nyitófejezet 
eszközeihez: epikus keret zárja magába a drámát. 

A három felvonás mindegyike néhány kifejezetten drámai építésű, konflik-
tus köré rendeződő jelenetből áll. Már A méltóságos úr, az elvtárs és a mél-
tóságos asszony c. második fejezet konfliktusokat jelez. A történelmi válto-
zást — a kommün bukását — követő percek feszültségébe két ember, Vizy Kornél 
miniszteri tanácsos és Ficsor, a házmester drámai kapcsolatát rejti Koszto-
lányi. De hasonló szándékot mutat Vizyné helyzetbe hozása is. Egyfelől örökös 
harcban áll a cselédekkel, másfelől pedig hiábavaló az az igyekezete, hogy 
férje érdeklődjön az б mindennapi gondjai iránt. Mivel ez reménytelennek tű-
nik, Vizyné teljes figyelme a cselédkérdés felé fordul. Okkal, mert Katica 
megbízhatatlan, kimaradós. De még inkább, mert Ficsor egy új lányt ígér. Köz-
ben az író szükségét érzi, hogy közelebbről megismertessen bennünket Vizyné-
vel. Főleg epikus részletek során értesülünk Vizyné magányáról, kölcsönös 
elhidegülésükről férjével, kislányuk haláláról s a házbeli asszonyokkal való 
közvetlenebb, őszintébb kapcsolat hiányáról. Motivál az író, hogy érezzük, 
miért fontos ennek az asszonynak a cseléd, s hogy lássuk, az igaz-i-őráma Vi-
zynébeoJaepne zajlik. Hogy a cselédekkel annyit foglalkozik, az csak szelep, 
pótcselekvés. Egy pillanatra Kosztolányi ismét felvillantja a belső drámával 
szinkronban levő külső drámaiságot, a román megszállást említi. Ettől füg-
getlenül a dráma azonban mindinkább a lélek tájaira költözik. 

Hogy új cselédlány tűnik fel a láthatáron, az lázas izgalomba hozza Vi-
zynét. Ezt mutatja az események gyors tempója. Türelmetlen. Előbb a házmes-
tert "csípte el" az utcán: hová valósi a lány? Majd Ficsornét "fogta el" a 
piacon: mi is a neve a lánynak? S bár az információk jók, biztatóak, az asz-
szony csügged: Ficsor csak ígéri, de nem hozza a lányt. Már le is mond róla. 
Felkeresi a cselédkapitányt, utána a cselédszerzőt — hiába. Megfelelő lány 
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— nincs. Kénytelen megfenyegetni Ficsorékat, majd mindenáron valami rosszat 
akar Annáról hallani, hogy oka legyen végleg lemondani róla. De kiderül: An-
na nem tart szeretőket, nem torkos, csak a munka érdekli. Ez csak megnehezí-
ti a bizonytalan várakozást, amit csak súlyosbít, hogy Katica a matróz után 
egy román katonát talált, s Vizyné most már kötelességének érzi, hogy fel-
mondjon neki. Dgyanakkor kénytelen intézkedni, hogy Annát minél előbb meg-
szerezze. Elmegy kémlelni az Árok utcába, ahol a lány szolgál. Boldog, mert 
azt hiszi, látta. De ideges is, mert a felmondási idő lejár, s б cseléd nél-
kül marad. Következik az utolsó nap. Tetőzik az izgalom és a bizonytalanság. 
S ekkor Anna megjelenik. Nem is akárhogy. Vizyné előzőleg hét rizsszemet ta-
lál a tányérja alatt. A szellemidézést sem megvető asszonyt megnyugtatja a 
hetes szám, úgy érzi, "onnan túlról" izentek. S valóban jó hírt kap: Anna 
megérkezett. Megnyugtató, bár érzi, az igazi küzdelem csak most kezdődik. 

Hetek óta várta ezt a percet, s most nem mer találkozni a lánnyal. Meg-
várakoztatja, б pedig közben összeszedi magát, beöltözik. Nyílik az ajtó, 
belép Ficsor. Dtána kivárás, semmi, hatáskeltő késleltetés: Anna sehol. Csak 
hosszú pillanatok után jelenik meg, lép be. Mi ez, ha nem tökéletesen felé-
pített -bramai jelenet, amely — jellegének megfelelően — konfliktusba sűrű-
södik. Vizyné felismeri: ez az б embere — "egyszerre érezte, hogy ez az, a-
kit évekig keresett, mindhiába" — , belső sugallatot hall, élete fordulópont-
jához érkezett. Arra azonban vigyáz, el ne árulja magát: kimért, hivatalos. 
Taktikázik. És a jelenet attól kap erőteljes drámaiságot, hogy Anna, mintha 
érezné, mi vár rá, megpróbál menekülni. Nem mer ránézni Vizynére, és föléme-
lyedik a gyomra. Mielőtt a végső beleegyezésre sor kerül, Kosztolányi egy 
sebes iramú drámai jelenetet produkál. Van-e kedve a helyhez? — kérdezi a 
lánytól. Anna vállat von. Vizyné előtt elsötétül a világ, a lány nem lesz az 
övé. Összeszedi magát, fölényes, kioktató lesz: "Nálam nem így szokás felel-
ni. Ha nincs kedve a finom helyhez... Mehet isten hírével." Ficsor veti ma-
gát közbe: "Nem úgy értette az Anna." Tehát nincs minden veszve: "Hát hogy 
értetted?" — kérdezi az asszony. Csönd. Majd nagy sokára hangtalanul kiszű-
ri a lány: van kedve maradni. Vizyné győzött, siet kihasználni a helyzetet. 
Kioktat, de egy árnyalattal emberibb hangot üt meg, érezze a lány, kivel 
lesz dolga, б szigorú, de jó: "Beszéljen értelmesen és tisztességesen", mond-
ja neki, majd igyekszik megnyugtatni: "Csak mi ketten vagyunk. Én meg az u-
ram." Befejezésül bátorít: kap rendes ételt, s ha megérdemli, cipő is jár 
majd, vagy egy ruha. És ezzel be is fejeződik ez a hamisíthatatlan színpadi-
ra vett jelenet. 
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A regény egynegyedénél tartunk. Drámában gondolkodva: az első felvonás 
végén. Következhet a második, néhány epizódnyi bonyodalom, valójában az ex-
pozícióban jelzett konfliktus részletezése, árnyalása. Amikor pedig kimerül 
a Vizyné—Anna szál, akkor Kosztolányi fellépteti Jancsit, az úrifiút. Kö-
vetkezik a szerelmi epizód, amely azonban csak a felszínes szemlélő számára 
azonos a hagyományos, olcsó cselédlány—úrifiú viszonnyal. Jancsi úrfi vá-
gyakozik a lány után, pontosabban a kaland után, mégis Anna veszi őt birtok-
ba. S ez nagyon fontos, hogy megértsük a lány későbbi fájdalmát, végső elke-
seredését. Kosztolányi pontosan tudta, Annának kell birtokba vennie a sze-
relmet, hogy érző ember legyen a gépszerűen dolgozó cselédből. Eddig csak 
dolgozott, némán, hangtalanul, most már énekel munka közben, s ha megvágja 
az ujját, felszisszen,_Emberré jette a szerelem. Ez a_funkcj-ója a Jancsi-e-
pizódnak. Jöhet a kéményseprő, Annát nem érinti mélyen a felkínált házasság. 
De veszélyt jelent a kéményseprő Vizynére nézve. Elveszthetné a lányt. Hogy 
Anna elhatározza, férjhez megy, az nem a szerelemmel, hanem a lány szabadulás 
utáni vágyával magyarázható. Ezzel azonban nem ér véget a második felvonás, 
Kosztolányi még hatásosabb zárójelenetet szerkeszt a végére, azzal a nyil-
vánvaló szándékkal, hogy közben formálódjon a tragédia. Előbb Vizyné beteg-
szik bele, hogy elveszti Annát, majd egy sebes drámai jelenet következik. Az 
asszony nem akarja elengedni a lányt, föltétlenül szüksége van rá, de takti-
kázik. Előbb sajnáltatja magát, majd szidja a kéményseprőt, mintha Annát óv-
ná, féltené. S ezzel győz: Anna marad. 

Következik a harmadik felvonás. A mulatság, majd a gyilkosság. Anna csó-
kolózni látja Jancsi úrfit, s ehhez járul, hogy őt a konyhában hagyták, a 
felszolgálást két kölcsöncseléd végezte. Tehát kétszeresen^sjmegalázottnak 
érzi magát: érzésében_és_cselédségében. Tipikusan színpadi megoldás, amikor 
Anna a csókolózó Jancsi úrfi láttán nekimegy — zavarában, kínjában — a fal-
nak. Amikor viszont rámarad a sok munka, akkor felböffen belőle cselédségé-
nek keserve: nem gondolkodik, hanem cselekszik. 

S ezzel el is érkeztünk a regény legtöbbet vitatott részéhez, a gyilkos-
sághoz, ennek indokoltságához vagy indokolatlanságához. Esztétikai és poli-
tikai pártállástól függetlenül szokás felemlíteni a gyilkosság "action gra-
tuite" voltát, ingyen cselekvés jellegét, azt, hogy motiválatlan, hogy ösz-
töntett csupán. Elek Artúr írja, a cselédlány gyilkolt, s "maga sem tudja, 
miért". Szerinte az "olvasó sem tudja. Az író pedig nem magyarázza." Heller 
Agnes, aki társadalmilag indokoltnak érzi a gyilkosságot, ugyancsak azt em-
líti, hogy "Kosztolányi művészileg nem tudja" elfogadhatóvá tenni. Hogy 
mindketten tévednek, arra épp a konfliktusokat kiemelő szerkesztési elv, a 
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jelenet- és felvonás-struktúra szolgálhat magyarázatul. Ha az Édes Annát drá-
maként olvassuk, képzeletünk színpadán látjuk, akkor kiderül, a gyilkosság 
nem action gratuite. A helyzeteket és a két, szükségszerűen röfleszmés fősze-
replőt konfliktusok által bemutató író indokolja azt, ami ösztönösnek, meg-
magyarázhatatlannak látszik. Ezt fejezi ki a regény szellemét közvetítő Ha-
rag-féle változat — az előadásban Anna csak Vizynét öli meg — , a történet 
drámai olvasata szerint a konfliktus csak kettejük között és külön-külön, 
bennük alakul ki. Ez vezet a gyilkossághoz és indokolja a véres befejezést. 
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J U H Á S Z E R Z S É B E T 

A HIÁNY SZEREPE ÉS JELENTÉSE A NERO, A VÉRES KÖLTŐ CÍMŰ REGÉNYBEN 

A Nero, a véres költő című Kosztolányi-regény egy lehetséges olvasatát 
akkor kapjuk meg, ha értelmezzük a minden és semmi, csönd és kiáltás, hall-
gatás és beszéd, illetőleg a hiány regénybeli szerepét és jelentését. 

Induljunk ki a regény történelmi síkjából. Ismeretes, hogy Kosztolányi 
tagad minden tényleges kapcsolatot regénye és a Nero-korabeli történelmet 
illetően. Tíz évvel regénye megjelenése után írja egy helyen: "Nero-regé-
nyem, A véres költő bizonyára ifjúkori benyomásaimra vezethető vissza, egy 
kávéházat láttam, ahol egymás hegyén-hátán nyüzsögtek a süldő költők, írók 
és vérszomjas műkedvelők. Semmi köze ennek a latin történelemhez. Ezt csak 
később kezdtem tanulmányozni, miután befejeztem." Föltételezhető, hogy e ki-
jelentésével Kosztolányi a regény történelmi rétegének ürügy voltát kívánta 
hangsúlyozni, okkal s joggal. Ha átnézzük a történelmi forrásműveket, első-
sorban Suetonius és Tacitus Néróról szóló munkáit, felfigyelhetünk arra, 
hogy az író a történelminek számító tények többségét felhasználta ugyan mű-
vében, ezek azonban egész más hangsúlyt és fontossági sorrendet kaptak a re-
gényben. A figyelmet a korabeli latin társadalmi-politikai valóság és Nero 
császár volta helyett művészvoltára összpontosította az író. A fölhasznált 
történelmi tényeknek nincs önmagukon túlmutató jelentésük, s így nem tartal-
maznak semmiféle jelenre utaló példázatot. Nero személyisége áll a regény 
központjában, akinek leglényegesebb vonása nem az uralom-, hanem az alkotás-
vágy, s a császárnak e vágyával van közvetlen vagy közvetett összefüggésben 
itt minden, tőle függ és neki rendelődik alá. 

A halál, Claudius váratlan halála az az esemény, amely előhívja, tudato-
sítja az alkotásvágyat, mint egyedüli értelmes teendőt a halál értelmetlen-
ségével szemben. A halál véglegesen átmenetivé, bizonytalanná és zagyvává 
minősíti itt a létet. Olyan csodát jelent, mely egyetemes pusztítóerőként 
felborítja az élet addig értelmesnek hitt rendjét. Csöndet szül, mely az ön-
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meghatározás képtelenségének, a feltörhetetlen magánynak a szinonimája. Vele 
szemben, a regény tanúsága szerint, az egyedüli érték az írás, a művészi al-
kotás. Az írás olyan "varázslat", melynek hatására "az út megnyílik az isme-
retlen, megfoghatatlan életbe, mely értelmet nyert". 

"Én tudom — mondja Nero a Csömör című fejezetben — , megtudtam, hogy ez 
a legjobb és legtöbb: írni. Mindig ezt akartam. Most bevallom. Ha pedig nem 
lehet vagy nem tudok, akkor — és tanácstalanul körülnézett — mit tehetek 
itten." 

Kétszeresen is az írás képezi a legfőbb értéket ebben a regényben. A te-
hetségtelen, dilettáns Nero végzetes hiányként éli meg, Seneca pedig, akit 
az író a császár ellentétpárjaként, tehetséges művészként kíván megjeleníte-
ni, ennek az értéknek a birtokosaként képviseli ugyanezt az értékrendet. 
"Csak írni akart — olvashatjuk Senecáről — , tragédiákat és verseket, hosz-
szú, remekbe készült mondatokat, melyek kemények és csillogóak, mint a már-
vány, bölcs mondásokat életről és halálról, ifjúságról és öregségről, melyek 
tapasztalatát foglalják magukba, örökkévalóan, s azzal, ami ezen kívül állt, 
nem törődött." 

Tekintsük át a legfőbb érték hiányként való megjelenítésének vonulatát, 
amelyet Nero képrendszere testesít meg a regényben. Nérót Claudius halálától 
kezdődően mindvégig az a törekvés jellemzi, hogy valamilyen varázslatot ta-
láljon a maga számára. A legkitartóbban a költészetet igyekszik ilyen va-
rázslatként művelni, de a lényeget illetően ugyanilyen szerepe van minden e-
gyéb cselekedetének és élményének: a játéknak, a beszédnek, a szerelemnek, 
sőt a gyilkolásnak is. Ha szemügyre vesszük sorjában ezeket a próbálkozáso-
kat, illetőleg végigtekintünk a regény történetét képező eseménysoron, arra 
a következtetésre jutunk, hogy e térbeliséget és időbeliséget föltételező 
történet már-már csak látszat. Noha menetét az időrend hagyományos előreha-
ladása, lineáris megszerkesztettség jellemzi, az elbeszélés síkját vizsgálva 
arra a következtetésre jutunk, hogy elejétől végig ugyanaz ismétlődik, csak 
egyre mélyebbre süllyedve és egyre esélytelenebbül. A művészet jelentené Ne-
ro számára az egyetlen bizonyosságot, ami kívüle van, az a semmi, a csönd, 
mely maga az értelmetlen-értelmezhetetlen világ. Amikor Nero rádöbben a sa-
ját tehetségtelenségére, a világ csöndjének és semmijének eddigi jelentésé-
hez újabb társul. Lucanus, Britannicus és Seneca gőzfürdőbeli találkozásáról 
értesülve úgy képzeli őket maga elé, mint akik beavatottak valamibe, amiből 
б ki van zárva. Britannicusszal való találkozása során a világ értelmetlen-
ségét jelentő csönd Britannicus ajkán beszédes csönddé értelmeződik át, a-
mely még csak jobban megnöveli az elhallgatott tartalmak súlyát. Atértelme-
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ződik a minden és a semmi jelentése is. A minden a hatalom által birtokolható-
vá, a semmi a művészet mindent jelentő sejtelmes titkává válik. Britannicus 
meggyilkolása látszatra jelentős fordulatot eredményez, minthogy Nero elfor-
dul az alkotástól, melyben a képzett rend megteremtése volt a célja. "Itt 
künn kell rendet teremteni, s nem ott benn, a lélekben viaskodni" — állapít-
ja meg. Ezzel együtt újra megnövekszik bensejében az elviselhetetlen csönd, 
melyet szapora beszéddel kell elfednie önmaga elől. Nero szerelemélményében 
megvan a tényleges esély arra, hogy kreatív módon élje át a világ elfedett 
törvényszerűségét, hogy autentikus létélményévé sűrűsödjön. S amíg nem válik 
végképp Poppaea mesterkedéseinek áldozatává, ez az élmény valóban összegezi 
benne létének törvényszerűségeit: "Ha nem vagy itt — vall Poppaeának — , ak-
kor is itt vagy. Sohase hagysz el. Mindig velem. Örökkévaló. Koplaltatsz és 
táplálsz vele, üres poharat adsz és abból itatsz, nem csókolsz és perzseled 
a számat. Nem lehet veled betelni soha. Ami nincs, azzal nem lehet betelni." 
A hiánynak és teljességnek egymásba játszó modulációja határozza meg a leg-
főbb értéknek minősülő művészetet is: "Játszani, az nem könnyű dolog — mond-
ja Nero az őrnek az Egyedül című fejezetben. — Azt mutatni, ami nincs, ki-
találni a semmiből valamit, és vigyázni, hogy hasonlítson ahhoz, ami van." 

Nero költészettel való próbálkozásainak, játékainak, mindenkit elfárasz-
tó beszédeinek, szerelemélményének, versenykocsikázásának, gyilkolásának 
egyformán közös vonása, hogy a szorongató, mert holtbiztos halállal végződő 
élet elviselhetetlen bizonytalansága ellenében oldódást, varázslatot ígér. 
Az igazi varázslat az alkotás volna, de a többi is magában foglalja e folya-
mat valamelyik elemét. Pontosabban: mindegyik valamilyen formában rövidre 
zárja a hiány teljességre váltásának csak az alkotásban végigvezethető fo-
lyamatát. A játék alkalmat ad a világ szabad átrendezésére, de mégsem a kor-
látlan szabadság képezi legfőbb vonzerejét, hanem a játékszabályokat betartó 
képzelet működtetése. A versenykocsizásban a közvetlenség élményét ébresztő 
száguldás, a mindenkit elfárasztó beszédben a bemutatkozás gesztusa emlékez-
tet az alkotásra. A szerelemben a szeretett lény fölidézésének, illetőleg 
teremtő kitalálásának mozzanata. S noha az összeesküvőkkel való leszámolása 
során Nero korlátlan szabadságának tudatában cselekszik, gyilkossági rendel-
kezései sem függetleníthetők a varázslatkereséstől. "Minden halott az élőnek 
szobra" — mondja a Forradalom című fejezetben. — "Nem gondolod, hogy aki öl, 
az szobrász?" Ha nem lenne következetesség a varázslatkereső Nero alakjának 
megformálásában, ha próbálkozásai nem teljesednének bukástörténetté, életé-
nek e szakaszában a császár a szabadság szorongató kalandjának hőseként len-
ne értelmezhető, így azonban "szobrászkodása" utolsó olyan kísérletének te-
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kinthető, amely magában foglal valamit a fönti értelemben felfogott varázs-
latból. Ez pedig a mozdulatlanná merevítés megkülönböztető jegyének formájá-
ban a bizonyosság, a képzett rend műalkotást jellemző eleme. 

Nero és Seneca kapcsolatát a szellem és a hatalom egyesek szerint nem e-
léggé meggyőző párharcaként szokták emlegetni. E föltevésnek ellentmond egy-
felől az, hogy Nérónak, mint említettem már, nem uralkodói, hanem alkotói 
ambíciói kapnak fő hangsúlyt a regényben, s csak a forradalom leverésének 
szakaszában mutatkozik korlátlan szabadságot megtestesítő zsarnoknak. A Se-
neca című fejezet, amely a költő és bölcs élettől való búcsúját foglalja ma-
gában, utólagosan és önkényesen átértelmezi a bölcsnek a császárral való 
kapcsolatát: "Már nemcsak az б szellemével állok.szemközt — mondja Seneca 
— , hanem saját szellememmel is, mely ellenem fordult, azzal a korlátlan és 
hatalmas daimonnal, melyet én ömlesztettem beléje. Egy költő kiszámíthatat-
lan szeszélye él benne. Ezzel szemben tehetetlen vagyok. Én, aki egész éle-
temben a gondolatom által diadalmaskodtam, most a gondolatom által pusztulok 
el." Nero azonban igen távol áll a démoniságtól akkor, amikor versét felol-
vassa Senecának, s az simán jónak hazudja. Mint ahogy Seneca is igen messze 
van attól, hogy a szellemet jelenítse meg a hatalomhoz való viszonyában. E-
gyikük személyes érdekeit nézi s kényelmes, másikuk bizonytalan, s hagyja 
magát megtéveszteni, s ez minden vágya. Kapcsolatuk nem a szellem és a hata-
lom, hanem a megtévesztő és a megtévesztett kapcsolata. E regény egyetlen, 
de egészének művészi értékére kiható fogyatékossága, hogy Seneca nem ötvöző-
dik minden megnyilatkozásában összefüggő, hiteles egyéniséggé. Nevelőként 
kisszerű, politikai leckeadóként megkésett, a halál küszöbén viszont már nem 
áll módjában fölemelkedni életét összegező szavainak magasába, minthogy so-
hasem mutatkozott szilajnak és démoninak, sem pedig a szép és zagyva élethez 
hasonlónak, vallomásának és búcsújának nincs a regény szövegében hitelesí-
tett előzménye és háttere. Ugyancsak a Seneca című fejezetben olvashatjuk: 
"... napról napra, nyomról nyomra kitártam előtte természetemet, megmutat-
koztam igazi mivoltomban, kinyitottam magamat, és б meglátta a költőt, aki 
a korlátlan, őrjöngő természethez hasonlít. Ettől a látványtól akárki megő-
rülhetne. Úgy gondolom, hogy a költő, ki mindent csak látványosságnak tart 
a földön, az igazi gonosz szellem. Hiányzik belőle a korlátoltság, mely nél-
kül nincs erkölcs és élet. Ettől omlott össze б is." Ez az idézet az emlí-
tett regénybeli fogyatékosság mibenlétét példázza. Felfedi, hogy a merő lát-
ványosságnak felfogott világ lehet művészi ábrázolás tárgya, művészi hitval-
lásként azonban nem hitelesíthető ugyanazon szépirodalmi mű keretein belül. 
A Nero, a véres költő című regény fogyatékosságai formahibából adódnak. Nero 
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alakja, akinek a szemében éppúgy az írás a legfőbb érték, mint Seneca számá-
ra, minden ízében hiteles, csakhogy őt e képesség hiánya mozgatja-űzi, süly-
lyedésének, elbukásának ábrázolása nem ütközik össze az oksági összefüggése-
ken alapuló cselekményvezetésen, sőt az egyes részek között fennálló oksági 
kapcsolat tudja igazán hitelessé, meggyőzővé és önmagán túlmutatóvá tenni. 
Seneca alakja jóval bonyolultabb, tele Van ellentmondásokkal, a regény cse-
lekményvezetésének okságon alapuló felépítésében megformálhatatlan. Ugyanez 
a tartalom az Esti Kornél szövegeiben nyeri el a maga autentikus művészi for-
máját, ahol az események rendje nincs "bárgyú mesévé összecsirizelve". 

Egyes tanulmányok arról is szólnak, hogy Kosztolányi igen gyakran a hi-
ányt helyezte egy-egy történet középpontjába. Egy Pacsirtáról szóló korábbi 
írásomban azt igyekeztem kifejteni, hogy e regény címszereplője elutazása, 
tehát regényből való kimaradása, hiányzása révén tud központi alakká nőni. 
Ugyanez vonatkozik a Nero, a véres költő című regényben az elérhetetlen í-
rásra, az alkotókészség hiányára. 

A megjelenített világ legszembeötlőbb vonása, hogy merő látványosság, 
legfőbb ismérve a bábszerűség. Az irodalmi iskola című fejezet afféle beve-
zetésnek tekinthető e világba, a művészet kétlépcsős műveletéhez viszonyít-
va, e játék, egylépcsős lévén, a világ regénybeli törvényszerűségeire vet 
fényt. Fölfedi az emberekben rejlő bábszerűt, s a létezők egyetemes össze-
függéstelenségét: "Miért van úgy minden, amint van? — kérdezi Nero. — Az ég 
miért nem piros és a csillagok miért nem zöldek? A tenger mért nem sárga? Az 
oroszlánok mért nem tudnak röpülni? Mindenekelőtt pedig mért nem szülnek a 
férfiak is? A férfiak férfiakat, a nők pedig nőket?" Bábszerű lét tárul elénk 
e regény világában úgy is értve, hogy a személyes érdekek, a haszonlesés, a 
nagyravágyás görcse rángatja az ábrázolt világban a szereplők túlnyomó több-
ségét: Senecát színre lépésének első szakaszában a saját nyugalmának, bántat-
lanságának mindenáron való biztosítása, Poppaeát a császárnévá emelkedés, 
Zodicust és Fanniust még sokkal egyértelműbben a haszonlesés. Nero még bo-
hóccá süllyedt pillanataiban is mélyen esendő és emberi, mentes a bábszerű-
séggel járó kisszerű rángattatásoktól. Egyedül б képes arra a gondolati és 
érzelmi nyitottságra, hogy túllásson világának kisszerű "irodalmi kávéházán", 
bábszerűségén, és szembesüljön a semmivel. E nyitottsága teszi tragikus hős-
sé. Az б láza és görcse a létezés hitelesen ábrázolt értelmetlenségéből fa-
kad, sorsa a "meddő nőé, ki a semmivel vajúdik és szülni sohasem tud". 

Mindennek a hiány, az alkotókészség hiánya a mozgatója ebben a regény-
ben, általa határozható meg az ábrázolt világ egésze is, mely vibrálóan 
többértelmű és megfoghatatlan. Ha a művészet a minden, ellenében a világ 
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csak sajgó semmi, ha a létezés a minden, a művészet a csak kiválasztottak 
által birtokolható semmi, ha a művészet a hallgatás, a világ csak fülsiketí-
tő kiabálás, ha a világ nyomasztó csönd, a művészet beszédes hallgatás. Sem-
miben mutáló világ tárul elénk e Kosztolányi-regényben, a semmi és a minden, 
a csönd és a kiabálás gazdag modulációiból kihallhatok újraolvasásra ösztön-
ző jelentései. 
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B O D N Á R G Y Ö R G Y 

A "MESE", A NOVELLACIKLUS ÉS A SZINDBÁD 

A premodern magyar elbeszélés valamennyi elemzője Krúdyban látja az esz-
ményítő realizmustól elszakadó törekvések vonatkozási pontját és Messiását, 
aki majd eljövend. Felőle nézve azonban az ígéret nemcsak beigazolódik, ha-
nem testet is ölt, nevet is kap: a cselekményben feltételezett idő felcseré-
lését az elmondó hangjával, s az irracionális és hangulati elvet. Rónay 
György ennek hordozóját az emlékezéssel és asszociálással azonosítja, amely 
végtelenné tágítja a művek világát. Szauder József pedig már azt is látja, 
hogy a Krúdy-életmű — miközben része — az egész modern magyar elbeszélő mű-
vészet kialakulásának modellje: benne a Szindbád fordulópont, amely azonban 
legalább egy évtizedes sejtések és felvillanások ígérete. De a Szindbád pró-
zapoétikai minősítésében Bori Imre lép a legnagyobbat, amikor nem elégszik 
meg a "mikszáthos" elbeszélés meghaladásának megállapításával, hanem azt is 
felismeri, hogy Krúdyt valójában "a valóságmorzsákból építkező, az esemény 
fogalmát átértelmezni kényszerülő, a lelki szenzációkat kergető álmodozó, 
képzelgő hős ábrázolásának a feladatkörében is" a regény kérdése foglalkoz-
tatta. Számomra ez a felismerés a létformát emeli ki a Szindbád-történetek-
ből: miért rendeződnek ciklussá, s ebben a keretben csupán a novellái egysé-
gek rendelkeznek kohéziós erővel, vagy az egymásmellettiség is több az eset-
legességnél, s egy új regényfajta létformája. Ha a modernség felé haladó no-
vella elsősorban a cselekmény átminősítésével szakad el múltjától, akkor a 
regény kisműfaj-rokonának a gondját egyenesen létkérdésként kénytelen átél-
ni. S tudjuk, Krúdy számára a cselekmény átminősítése belső folyamat függvé-
nye is: a mikszáthos hang, az anekdota feloldása a hangulatokban, az álomban 
és az emlékezés többidejében. De vajon egyenesvonalú ez a folyamat: Krúdyt 
és általában az őskereső magyar moderneket eligazítja-e az anekdota bírála-
ta, s egyáltalán lehetséges-e egy egyenesági őskeresés? 
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Tény, hogy Ady Mikszáth és Herczeg anekdotáit bírálta, de az olykor u-
gyancsak anekdotikus Petelei Istvánt "az egyre félrébb szoruló igazi magya-
rok" közé sorolta, miközben a népnemzeti esztétikával is hadakozott, amely 
pedig szövetségesének látszik az anekdota trónfosztásában. Mert Gyulai Pál 
és iskolája ugyanúgy az "egész" felől ítélte meg az anekdotát (és a romanti-
kát), mint Ady Endre, s találta felületesnek a lélekrajzát és fegyelmezet-
lennek a szerkezetét. De a népnemzeti esztétika eszményíteni akart, s felté-
teleit normákká szigorította, amelyek mércéje mellett tökéletlennek látszott 
már Jókai és Vajda János is. Ady "egész élet"-igénye viszont az elhallgatott 
és a születő valóság felmutatását foglalja magában, s a rejtelmes létezés 
titkainak kutatását, amely már gátnak érzi az eszményítő realizmus kétely 
nélküli racionalizmussal megfogalmazott kódexét. Aligha véletlen, hogy — 
míg a népnemzeti esztétika erkölcsi és ábrázolási normákhoz méri az anekdo-
tát is — Ady anekdota-bírálata társadalmi indulatú, s eszménye olyan író, 
akitől — éppen, mert a határtalan Életet követelhetik tőle — nem követel-
hetnek szabályokat. A modern magyar próza eredettörténetében az anekdota 
szerepe legalábbis kétértelmű; a történelmi mellébeszélést éppúgy kifejez-
hette, mint a kételyt az eszményi teljesség iránt, ami mögött viszont már a 
korérzés két meghatározó motívuma munkált: a filozófiai szkepszis és a szub-
jektivizmus. 

Ezért vállalkozhatott az anekdota perújrafelvételére éppen az az Ezüst-
kor-nemzedék, amely — a maga őskeresésében — újra felfedezte a századfor-
duló premodern novellistáit, a "ködlovagokat". Sőtér István először Jókai 
felől tekint az anekdotára, amely innen nézve "a valóság legfőbb és leggaz-
dagabb" közvetítőjeként mutatkozik (1941). Később az uralkodóvá vált anekdo-
tizmusban a magyar regény elfordulását látja a reformkori hagyományok törté-
nelmi távlatú nagy kérdéseitől, amelyért meg kellett fizetnie. Ezért követ-
keztetése csakis ambivalens lehet: miközben elismeri, hogy "a forradalom u-
táni irodalom számára... az anekdota a realizmusnak úgyszólván egyedüli le-
hetősége", tudja, hogy megértő szavaival a legkeserűbb bírálatot mondja ki 
a magyar realizmusról (Mikszáth Kálmán időszemlélete, 1949). Lovass Gyulát 
elsősorban a novellái lehetőségek érdeklik az anekdotában, ezért történeti 
szerepét mellőzhetőnek véli. Fölényes műfajnak tekinti: "benne van az a fö-
lény és önérzet — írja — , amely elfogja az embert, ha azt hiszi, hogy a vi-
lág rendszerébe belelátott, s az élet titkos törvényeit elleste". S szerinte 
az anekdota lázadó műfaj is, mert "az ilyenfajta fölismerés erőt ad a lege-
lemibb világérzettel, a világ nagyságától rettegő egyén félelmével szemben, 
s mert ez a fölismerés leggyakrabban emberi konvenciók ellen irányul". Bízik 
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a jövőjében is, mert megfigyelése szerint a modern novellában — például 
Krúdy művészetében — a közlés "öltözéke" fontosabbá válik, mint az anekdo-
tamag, azaz a csattanó, amely már csak hangulati tartalmával rezeg tovább 
(A novella, 1942). Rónay György is műfajelméleti problémát lát az anekdota 
hatásában, de az б megközelítése — mondhatnánk — történeti-poétikai. S lát-
szólag meglepően éppen azért jut közelebb az anekdota modern lehetőségeinek 
felismeréséhez, mert kilép Lovass Gyula laboratóriumából, az elvont műfajel-
méletből és a magyar irodalmi és befogadói tudat közegében veszi szemügyre e 
műfaj sorsát. így ismeri fel, hogy az általánostól a különöshöz, az egyete-
mestől az egyedihez hajló fejlődés a múlt század utolsó harmadában nemcsak a 
lírát hangolja át, hanem az elbeszélést is. Bármilyen meglepő, már a kor — 
Mikszáth nyomán divatossá vált — kisrealista regionalizmusa is az egyetemes 
érvényű világértelmezés "lemosolygását" jelezte, ami öntudatlan reflexe is 
lehetett a filozófiai kételynek és a pozitivista kijózanodásnak. Rónay 
György számára azonban a modern magyar próza eredetéhez vezető — bizonyító 
érvényű — nyomot az elbeszélés hangjának és szerkezetének módosulása szol-
gáltatta, amit б ugyancsak Mikszáth életművében, sőt anekdotáiban fedezett 
föl. Kiindulópontja itt az "általánosítás" öröklött eszköze: a jellemek és a 
cselekmény ábrázolásának plaszticitása. Innen nézve Mikszáth realizmusa tö-
kéletlen, mert jellemei kidolgozatlanok, előadásmódjában pedig az eszmét su-
galló rendezett, írott prózát felváltja az elbeszélés — az anekdotizálás — 
objektivitást oldó, személyes hangja. S ez az anekdotikus magyar elbeszélés 
történetében is fordulatnak minősül, hiszen Jókainál az anekdota még nem 
szerkesztési elv, hanem valóság-betét, amely nem változtatja meg az író vi-
szonyát tárgyához. Jókai ugyanis — Rónay György szerint — "általában objek-
tív álláspontot foglal el, különválasztja magát tárgyától; amikor fantáziája 
a legpompásabb vagy akár legvalószínűtlenebb képeket rajzolja, a költő még 
mindig kívül áll; a kép valóban kép: műve annak, aki festi, s ha rá vall is, 
nem azonos vele... Mikszáthnál, s abban a változásban, amit б képvisel, az a 
leglényegesebb, hogy e közbeeső, eltávolító, 'tárgyiasító' mozzanat elmosó-
dik. Mikszáth realistább ugyan a romantikus Jókainál, de végső magatartásá-
ban, tárgyával s a valósággal szemben líraibb." Rónay György bizonyítéka a 
magatartás-változásra: az anekdota strukturális szerepének kialakulása Mik-
száth elbeszélő prózájában. Jókai még csak teleaggatta egy-egy művét adoma-
füzéreivel, Mikszáth úgy mondja el és építi fel elbeszélését, ahogyan az a-
domát szokás. Jókai csak színezi történeteit, s jellemeinek bizonyos irányba 
való eltolásával fejezi ki lírai részvétét, Mikszáth részt vesz abban, amit 
elmond, még akkor is, ha harmadik személyben közli meséjét: eleve bevallja 
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történetének tételét, felveszi a közvetlen kapcsolatot olvasójával, megjele-
níti az előadás helyzetét és környezetét, majd elindítja a cselekményt és a 
leírást, amelyet azonban újra és újra megszakít ki- és közbeszólásaival, el-
mélkedéseivel és körülményeskedéseivel. Rónay György merész következtetése 
szerint "azt a szerepet, amelyet az olvasó számára egyebütt az idő visz, 
Mikszáthnál a hang, az író közlő, elmondó hangja veszi át; s ezzel utat nyit 
a modern regény új, 'irracionális' és hangulati szerkesztési elve, az emlé-
kezés és az asszociációkban végtelenné táguló világ felé — Krúdy Gyula felé" 
(Az idő forradalma, 1947). 

A magyar elbeszélésnek ezt a módosulását Rónay György mégsem minősíti 
forradalmi fordulatnak, inkább a lírai forradalomból — az eszményítő rea-
lizmus lebomlásából is arra a következtetésre jut, hogy az epika "az egyénin 
és az egyedin át végül a zenében találja meg ismét a maga magasabb, általá-
nos, egyén fölötti s immár hangulati fogantatású elvét" (kiemelés: B. Gy.). 
Az anekdotában azonban egyelőre б is csak részleteket és különösségeket ta-
lál az egyetemes érvényű kép helyett. Tehát voltaképpen ugyanazt az elége-
dettséget fejezi ki, amelyet Sőtér István ambivalens anekdota-értékelése 
megfogalmaz. 

Ha Gyulai Pál és Ady Endre gondolatmenetét meghosszabbítjuk, egyaránt az 
elbeszélő művészet általánosító eszközéhez, a fikcionáláshoz jutunk. S a Ró-
nay György által megfigyelt jelenségek is a fikcióhoz viszonyítva alkotnak 
láncolatot Mikszáth és Krúdy között. Ezt az általánosítást minden irányzat-
nak el kell végeznie, ha irodalmiságát meg akarja őrizni. Arra utalok itt, 
amit irodalomelméletében Wellek és Warren így foglal össze: "a realizmus és 
a naturalizmus — ugyanolyan irodalmi vagy irodalomfilozófiai irányzat, kon-
venció, stílus, mint a romantika vagy a szürrealizmus. A különbség nem a va-
lóság és az illúzió között van, hanem a valóság különböző felfogásai, az il-
lúzióteremtés különböző módszerei között." Mert a valóság és általánosított 
értelmezése között minden írónak végig kell járnia az utat, hiszen a világ 
dolgaiban és eszményeiben zárt jelenségekkel találkozik, s a tények egysze-
riségében rejlő zártságot először fel kell nyitnia, hogy általánosító értel-
mezése megjelenhessen benne, majd egy új zárt rendszert kell létrehoznia, 
mely egyszerre őrzi az egyszeriségben és megismételhetetlenségben rejlő é-
letszerűséget és az írói értelmezés általános érvényét. Az elbeszélő művé-
szetben ez az új zárt rendszer a fikció, amely Wellek és Warren szerint ma-
gába foglalja "a struktúrát és az esztétikai célt", valamint "a totális ko-
herenciát és hatást"; s amely annak a világszerűségnek és meghatározatlan 
tárgyiasságnak a megnyilatkozása, ami Lukács György esztétikai rendszerében 
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minden művészi visszatükrözés feltétele. Ismétlem: a változásokat vagy azok 
szükségességét a korszak irodalmi tudata is felfogta, bár — az elméleti 
rendszerigényt nélkülözvén — észleléseit pragmatikus vitaérvekbe foglalta, 
amelyeknek csak iránya képes jelezni a kibontakozó új irodalomszemlélet ko-
herenciáját. Ilyen észlelést rögzített Mikszáth Kálmán A Noszty fiú... utó-
hangjában, midőn a riportban jelölte meg az elbeszélő irodalom felfrissítő 
oltóanyagát, amely "szabad és független a szabályoktól". S ilyen Szini Gyula 
vitairata is a mese "alkonyáról", mely a cselekmény trónfosztásától eljut a 
cselekmény szerepének újraértelmezéséig. Különböző célokhoz igazodtak ezek 
az észlelések, de abban azonosak voltak, hogy az eszményítő realizmus fikci-
ójának fellazításában fedezték fel az elbeszélő műfajok megújítását. 

Az elbeszélő műfajokban a fikció lazítása voltaképpen egy új általánosí-
tó rendszer igényének jele, amely nem teleologikus mozgáshoz és racionalista 
oksági összefüggésekhez igazodik, s amelynek többdimenziós emberképe magába 
foglalja a korábban kiemelt társadalmi és történelmi meghatározottságot épp-
úgy, mint az önfelszabadító individuum, az ismeretlen rétegeit éppen megsej-
tő lélek és a biologikum titkait, valamint a létbe helyezettség tudatát. 

Az örökölt irodalom célirányos sorsú hőse és jelenségeinek racionalista 
értelmezése lineáris szerkezetet hívott létre az elbeszélésben. Az emberkép 
dimenziói közül a társadalmi és történelmi közeg kizárólagos láttatása pedig 
a cselekményre volt hatással, amely — nem szembesülve az emberi létezés 
"állandóival" — események láncolatává vált. Az örökölt irodalmi eszmény 
válságának és megújulásának fő kérdése tehát a cselekmény lett: a "mese" ha-
lála vagy lélekvándorlása. Ismeretes, hogy a cselekmény gyakorlati vagy gon-
dolati átértelmezése nem a magyar modernek sajátos gondja: az elbeszélő iro-
dalom egyetemes történetének és elméletének is kiindulópontja, ahonnan be-
látható a műfaj valamennyi törvénye. S az is ismeretes, hogy az egyetemes 
irodalomtudomány a cselekmény első modern átérteimezőjét Henry Jamesban lát-
ja, aki nemcsak gyakorlatában, hanem elméleti érvényű esszéiben is elutasí-
totta, hogy az eseményrajzzal azonosított cselekmény az elbeszélő irodalom 
műnemi feltétele. Nevezetes vitairatában (The Art of Fiction) б már 1884-ben 
megkérdezte, hogy a mű egészében milyen szabály alapján különböztethető meg 
a történet és a nem-történet; miért kellene a történetnek feltétlenül kalan-
dokból, eseményekből állnia; s mi tekinthető kalandnak, amikor számára már a 
gondolatmenet és egy lélektani felismerés is az. A belőle kiinduló elbeszé-
lés-elméletek ezért különböztetik meg nagy gonddal a story-t, az action-t 
és a plot-ot. 

78 



Ha a cselekmény maga a narratív struktúra, akkor lazításának igazolása az 
egész normatív műnem-felfogás megrendülését jelzi. A századforduló magyar mo-
dernjeinek kísérletei és elméleti sejtelmei nemcsak a mikszáthi riportot és 
a naturalista dokumentumot akarták beépíteni az elbeszélésbe, hanem a lírát, 
az álmot, a víziót, az elmélkedést és — később — a móriczi drámaiságot is. 

Az új poétikai minőségnek persze a premodern magyar elbeszélésben is 
számos létformája van. Petelei Istvánnál a balladai lélektan uralomra jutása 
jelzi az eseménysorra épülő cselekmény lefokozását, Gozsdu Eleknél és Tömör-
kény Istvánnál pedig a kinagyító leírás, mely az artisztizmust éppúgy kife-
jezheti, mint a néprajzi ihletést. Szini Gyula stilizálja a cselekményt, 
Ambrus Zoltán pedig kilép belőle, s kialakítja a rezonőr magatartást, amely-
ben már benne rejlik a reflektív nézőpont is. Az én falum Gárdonyi Gézája az 
életképnek ad új szerepet, midőn az élet alaphelyzeteit jeleníti meg bennük. 
S Bródy Sándor sem csak a naturalista író társadalmi felfedezéseit és indu-
latait írja le: a narrációt és a ballada szaggatott drámaiságát ötvözve a 
szavak nélküli kifejezést is az elbeszélés eszközei közé iktatja. Valameny-
nyiük átmenetiségét és válaszútját talán Cholnoky Viktor jelképezi a legfel-
tűnőbben: egzotikus kalandjaiban felfedező író, racionális csattanóiban a-
zonban az örökölt epikai hitel rabja. 

Krúdy Szindbádja nemcsak azért lehetett e sokeredőjű törekvés és sejtés 
kiteljesedése, mert darabjaiban a legnagyobb szabadságot hordozta: szabadsá-
got a cselekménytől, az oksági elvtől, a racionális epikai hiteltől és az 
objektív időtől. A modern magyar elbeszélő irodalom első legnagyobb próbája: 
a Szindbád, a ciklus. Pikareszk hősének több létdimenziója van. Az egyik az 
egyes kalandokban, az egyes novellákban ölt testet, a másik pedig a ciklus-
ban, amely nélkül a századforduló pikárója állóképpé merevedne. A Szindbád-
ciklus időből kiemelkedő képek sorozata, amelyek állóknak látszanának, ha 
egymás mellett nem töltődnének fel többletfeszültséggel, paradox mozgással. 
Ennek irányítója azonban nem az objektív idő, s kizárólagos közege nem a tár-
sadalom és a történelem. Akár regénynek is felfogható tehát a Szindbád, ha 
elfogadjuk Halász Gábor megfigyelését, s a 19. század fejlődés-regénye után 
érvényes fejleménynek tekintjük az állapot-regényt, a modern pikareszket. En-
nek hőse saját sorsában nem a fejlődést példázza, hanem változatlanul vonul 
el a világ kaleidoszkópja előtt. De pikáró-elődeitől is különbözik: neki már 
nem adattak meg a történelem és a társadalom kalandjai: az б állomásai a lé-
lekben és a létben vannak, az б számára már csak e két emberi dimenzió kínál 
mitológiát. Szindbád — ezernyi valóságos emlék között — az érvényes társa-
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dalmat és történelmet nélkülöző ember válaszlehetőségeit járja végig: a sze-
relmet mint a harmónia végső reményét és menedékét; az élet vegetatív öröme-
it, amelyek hamar elvezetnek a narkózishoz; s a szembesülést a visszahullás-
sal a tudattalanba, a tébolyba vagy a rothadásba. Szauder József idézi: Krú-
dy Evelinjének kérdését: "Vajon hogy kellene élni?". S rá Maszkerádi kisasz-
szony válaszát is: "Régi orosz regényekben kérdezgettek így, mint a papírfi-
gurák. De most más világ van. A regények csak annyit mutatnak meg, hogy kell 
meghalni." Nagyon hasonlít ez Esti Kornél felismerésére, akinek írója ugyan-
csak a modern létregény keresése közben talált rá a novellaciklusra. 
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D É R C Z Y P É T E R 

SZINDBÁD ÉS ESTI KORNÉL 

Műfaj, s z e r k e z e t és világkép 

A dolgozat gondolatmenetének és érdeklődésének középpontjában — a cím-
mel ellentétben — Krúdy Szindbádja áll, ezért az Esti Kornélra csak ott és 
akkor utalok, amennyiben ennek esetleg poétikai vagy főleg világképi jelen-
tősége van Krúdyval kapcsolatban. Az Esti Kornél-problémát nagyjából úgy fo-
gom fel, ahogy azt Szegedy-Maszák Mihály tette 1978-as tanulmányában, s így 
Kosztolányi művére csak akkor hivatkozom, ha bizonyos fokig módosítani kívá-
nom e kérdésben az б álláspontját. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Krúdy-képünk, a teljes Krúdy-életmű-
höz való viszonyunk a Szindbádról alkotott képünk jellegétől függ. A Szind-
bád-művek sorozata végighúzódik az egész életművön, az 191l-es első műtől 
(Szihtíbácf, a hajós. Első utazása) az 1933-as Purflatáripmig, de nyomaiban e-
gyes elemeit ott találjuk Krúdy munkásságának már abban a szakaszában is, 
melyre általában kevesebb figyelmet fordítunk: az úgynevezett anekdotikus 
korszakban is. Az, hogy Krúdy életművének egyes szakaszaiban újra és újra 
visszatér Szindbád alakjához, nem lehet véletlen; minden egyes jelentősebb 
alkotói periódusnak megtalálhatók a lenyomatai, tükörképei a Szindbád-soro-
zatban, mintegy értelmezőjeként az éppen adott szakasznak. így a Szindbád-
művek sajátos viszonyban állnak az életmű egyes darabjaival, de magával a 
teljes életművel is: metaforikusnak nevezhető ez a viszony, azon a hasonló-
ságon alapul, mely a rész és egész összefüggésrendszeréből, érintkezéséből, 
egymásrautalásából következik. A Krúdy-epika általánosságban is alapvetően 
a metaforára és szinekdochéra alapul, s a metonimikus szerkesztés jelentősé-
ge elenyésző. A Szindbád-sorozat mintegy szinekdochés jelenléte az életművön 
belül ezért is jelentős. 

A Szindbád-művek ilyetén felfogását s mint ebből nyilvánvalóan követke-
zik: önálló műként való kezelését bonyolítja és nehezíti, hogy igen ,hgsszú^ 
és nem egységes élet- és alkotói szakaszt fognak át, s az is, hogy — lega-
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lábbis látszólag — különböző műfajokat foglalnak magukba. Úgy tűnik azon-
ban, hogy a műfaj és a szerkezet kérdése mégis megközelíthető egyetlen egy-
séges szempontból, s ez az anekdota problémája, amelyből választ nyerhetünk 
a Krúdy-epil<£_jlaúVE±ő-kérdéseire is. Bonyolítja még a helyzetet az is, hogy 
Krúdy a Szindbád-művek egy részét ugyan kötetbe foglalta, de e kötetek^kom-
pazioiája a legnagyobbrészt ̂ esetlegesnek tűnik, tehát nem alakított ki olyan 
szerkezeteket, melyek mintegy külső formájukban is utalnának az egyes dara-
bok belső összefüggésére. A sorozaton belül egyes részek keletkezésük sor-
rendjében szerepelnek, más részek bizonyos tartalmi összefüggések, kapcsola-
tok alapján kerültek össze. Legutolsó életmű kiadásában a sajtó alá rendező 
Barta András is megmaradt annál az álláspontnál, hogy az egyes sorozatok hol 
keletkezési időrendben, hol tematikus rendben követik egymást. így áll min-
den Szindbád-kiadás élén az Ifjú évek abból a meggondolásból, hogy ebben a 
gyermek Szindbád a főszereplő, noha későbbi mű, s így követik egymást a "szá-
mozott" utazások; vagy az első sorozatban az Egy régi udvarházból, Az első 
virág, A három muskatéros, Az álombeli lovag, A régi hang és A szerelem vé-
де, mivel ezeknek közös hőseik s viszonylag összefüggő történetük van. Eze-
ket azonban minden más kiadásban, sőt a Krúdy által komponált Szindbád ifjú-
sága és szomorúságában is vagy megelőzi és az Ifjú évek mögé ékelődik, vagy 
teljesen keveredik a többi történettel az öt "számozott" utazás. Kétségte-
len, hogy az első sorozat, az 1911-es mutat még a leginkább tematikus kohé-
ziót, azzal, hogy részben — bár szakadozottan — de összefüggő történetet 
előad, részben azzal, hogy meglehetősen sok a belső utalás. A belső utalásos 
szerkezet, a folytatólagos történetmondás még megfigyelhető a Szindbád: A 
feltámadás című sorozatban is, itt azonban már jóval töredékesebben és főleg 
korlátozottabban, így A gyermekek szeme és Az enyém címűek tartanak egymás-
sal kapcsolatot szövegszerűen, valamint A mesemondó asszony és az Albert új 
álláshoz jut. A sorozat többi része már nem mutat ilyen megfeleléseket, ki-
vételt képez a Szökés az életből és a Szökés a halálból, amelyek azonban már 
egy más szinten, a tükörképszerű metaforikus, hasonlósági alapon tartoznak 
össze. A további sorozatok már semmiféle időrendbeli kapcsolódást nem mutat-
nak, a történetek ebből a szempontból diszparát jellegűek: követési rendjük 
nem szükségszerű, még csak nem is valószínű, legfeljebb lehetséges. Elkép-
zelhető lenne ezért másfajta olvasati lehetőség is. A Szindbád-sorozat egé-
sze, beleértve a Francia kastélyt és a Purgatóriumot is, tehát azt mutatja, 
hogy Krúdynak a kezdeti időszakban lehetett olyan intenciója, mely egy ha-
gyományosabb kompozícióra törekedett; erre utal az első sorozat nagyobb te-
matikus egysége, a későbbiek folyamán azonban az amúgy is töredékes jelleg 
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erősödik meg, a szakadozottság és elkülönülés válik uralkodóvá. Pontosabban, 
már kezdetben is kétféle irányultság fedezhető fel az első sorozatban: Krúdy 
részben valóban hagyatkozik a nevelődési regények szerkezetére, ld. az emlí-
tett tematikusan összefüggő darabokat, részben azonban mitologikus szerkezet-
re utal akkor, amikor az Ezeregyéjszaka kompozíciója mintájára céloz a "szá-
mozott" utazásokkal. Ebben a metaforikus viszonyban azonban maga a hasonlító 
is olyan pikareszk történetmondást képvisel, amely az összefüggő elbeszélés 
ellen dolgozik. A Szindbád-művek belső kohézióját tehát nem az elbeszélés 
oksági érintkezésen alapuló logikája és nem az ezzel összefüggő tematikus és 
időbeli meghatározottsága adja. Az egyes darabok olvasati lehetősége messze-
menően felcserélhető egymással, semmiféle lineáris összefüggés nem állapít-
ható meg közöttük. Nincs ok arra, hogy azt mondjuk, az egyes sorozatokon be-
lül az egyes darabok ilyen vagy olyan rendben követik egymást, s ezt az ol-
vasási rendnek is követnie kell. A fölcserélhetőséget bizonyítja egy másik 
rétege is a műveknek. Ez a hasonmás motívum, az egyes művek hasonlósága és a 
szerkezeti ismétlődés. 

Az egyes Szindbád-darabok P7prpplni pgymáq hasonmásai. Ahogy a Szindbád 
és a színésznőben olvashatjuk: "Az emberek kicserélődnek, de ugyanolyanok 
ülnek helyükbe... Asszonyban, gyermekben ismétlődnek." Az Első utazásban így 
hasonlít egymásra anya és leánya: "Igen, ő volt az. Anna: a régi szép, kacér 
és nevetgélő Anna — vagy legalábbis a leánya." S ugyanez ismétlődik A hí-
donban is; a Szindbád álmában már bonyolultabban: "Az utazót egy másik utazó 
váltotta fel. Ennyiből áll Flóra élettörténete" — mondja Majmunka. A későb-
bi sorozatban a felfcserélhetőség, kicserélhetőség motívuma tovább erősödik; 
a "Kérem a kezét..." című darabban Fifi, a női szereplő ugyanazon évben, na-
pon és órában születik, mint Mária Valéria. A Szindbád és a csókban ezt ol-
vashatjuk: "Jella olykor, tudtán kívül ugyanazokat a szavakat mondogatta 
szerelme hevében, amelyeket Julis tegnap mondott ugyanezen az úton és ugyan-
ebben az órában." A féktelen szenvedély történetéből című részben pedig maga 
Szindbád is felcserélhetővé válik Szabó Szindbáddal, aki hasonmása. 

A hasonlósággal, felcserélhetőséggel függ össze az a probléma, mely ál-
talánosan jelen van a_Kcúdy-művekben: az azonosság, a-megnevezés'kérdése, 
mely mindig bizonytalan Kxúdynál. Sőt, a névmegtartás, azaz az önazonosság 
mindig mint érték szerepel írásaiban. A Szindbád álmában írja, hogy "a nők 
többnyire felcserélik becézőnevüket udvarlóikkal együtt". Majmunka azért 
központi jelentőségű, mert "mindvégig megmaradóit Majmunkának". A Purgatóri-
um megnevezései eleve erre a bizonytalanságra építenek, egyik meg sem jelenő 
szereplője a "János néni" névre hallgat, de utalást sem találhatunk arra 
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nézvést, miért ez a neve. Az ecetfák pirulása és a Rozina című darabokban 
mindkét női főszereplő "aranymívesné", s így egymással felcserélhetők. A 
sort szinte végtelenül folytathatnám. 

A megnevezés bizonytalanságával, a hasonmásszerű alakok szereplésével 
kapcsolatba hozható az elbeszélőnek a_szRrep>:' kérdése is. A Szindbád-tör-
ténetek legnagyobb része auktoriális formában íródott, az elbeszélő egyes 
szám harmadik személyben szól, mintegy a mindentudó narrátor alakját ölti 
föl. E narrátori szerepen s az elbeszélői szituáción csak a későbbi soroza-
tok módosítanak, amikor is feltűnik az én-jellegű elbeszélő, mint például a 
Purgatóriumban, de az elbeszélés itt is rögzített; a szituáció szintén u-
gyanolyan, mint a többiben: Szindbád elmeséli, csak első személyben, amely 
lehetne 3. is; vagy az elbeszélői szituáció megzavarásáról van szó, ahol is 
megkettőződik a narrátori szerep: például a Szindbád és fia történetekben, 
ahol az elbeszélés Szindbád és a fiú szemszögéből is látszik. A döntő azon-
ban a szerzői elbeszélés kérdése a történetekben. A Szindbád-írások omnipo-
tens elbeszélője, aki sokszor közbeavatkozik az elbeszélt eseményekbe, nem-
ritkán ki issz^l_a__Jör_ténetből, közelebbi vizsgálat alkalmával mégis megle-
hetősen bizonytalan narrátornak tűnik. S már kezdettől fogva, tehát az első 
sorozaton belül is megfigyelhetők olyan pontok, melyek a szerzői mindentudás 
korlátozottságáról vallanak. így az Ifjú évek és az Első utazás podolini kö-
rülményei másképp vannak elbeszélve, és a nevek sem azonosak, noha kétségte-
len a környezet és a történetrész hasonlósága. Ugyanitt a szerzői elbeszélés 
tudósít arról, hogy "a terem közepén magas, kétszárnyú létra állott, amelyet 
még a tűzoltók báljáról felejtettek itt", noha tudjuk, a létra nem véletle-
nül áll ott, ahol. A Női arckép a kisvárosban egy helyén lehetetlen megálla-
pítani, kj_is. heszéL.valójában: a szerző vagy Szindbád. Ugyanígy, Az első 
virágban Potrobágyi levele, melyet "gömbölyű betűkkel" írt — "Ifjú szívemet, 
kérem fogadja kegyelmesen" szöveggel, A szerelem végében már úgy szerepel, 
mint amit "hegyes, szarkalábbetűkkel" írtak, s szövege is így hangzik: "Fo-
gadja ifjú szívemet, kérem, kegyelmesen. Szindbád." Hasonlóképpen megbízha-
tatlan szerzőnek bizonyul Krúdy az Első utazás és a Szindbád titka összeve-
tésében vagy a Bánatiné, a tévedt nőben, ahol nem tudni, hogy melyik szerep-
lőt nevezi végül is Szindbádnak a hölgy. S ugyanez mondható el a későbbiek-
ben is: a Szindbád álmában Szindbád egyszerűen meghal, Az éji látogatóban az 
olvasható, hogy "önkezűleg véget vetett életének". Ezek az elbeszélésben 
pontatlanságok, bizonytalanságok meglehetősen kérdésessé teszik az elbeszélő 
tényleges rálátást a történetekre, s azt mindenesetre nyilvánvalóvá teszik, 
hogy legalábbis kevert típusú elbeszélőtechnikával van dolgunk. Krúdy iróni-
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ája ugyan táyolságotjbart maaáboz-..az-elbeszéléshez. bizonytalanságai a nar-
rációban azonban arra utalnak, hogy az elbeszélő bennefoglaltatik magában az 
elbeszélésben is: a Szindbád-történetek nem jellemezhetők a hagyományos tér 
és idő, valamint elbeszélői pozíció sajátságaival. Az elbeszélői korláto-
zottság megnyilvánulása a bizonytalanságokban jelzi, hogy — túl az én-jel-
legű elbeszéléseken is — az auktoriális narráció mögött olyan nézőpont hú-
zódik meg, mely igen gyakran, rejtett vagy láthatóbb formában Szindbád néző-
pontjával esik egybe, vagy ahhoz áll közel. Ugyanakkor az első személyben e-
lőadott elbeszélésben is észrevehetők az auktoriális forma elemei. Sajátos 
példa említhető erre: az Albert új álláshoz jutban módosított ismétlését ta-
láljuk meg egy szövegrésznek, de az első szövegrész szerzői, míg ismétlése 
Szindbád perszonális elbeszélésében hangzik el. Az egyes darabok úgy mint a 
teljes sorozat belső lélekállapotok kivetülései, s terüket, idejüket s az 
elbeszélő sajátos pozícióját is ez adja meg. 

A törtéD£±ek--mint érzékeltetni próbáltam, valójában hasjonmás^zerkezetek, 

egymással fölcserélhetők, különbséget közöttük azelbeszélőiszj/tuáció meg-
változásával tehetünk csak. A Szindbádban mint egészben tételezett műben e-
zek a sorok egymás ismétlődései, alakváltozatai. Szerkezetük is újra és újra 
ismétlődő variánsként tekinthető. E szerkezet egy alaptípusra vezethető 
vissza: az elbeszélői szituáció általában szerzői elbeszélésben érvényesül, 
s egy emlék felidézésében merül ki, mely emléket, múltban történt eseményt 
követ magának az eseménynek, az eredeti helyszínnek a fölkeresése. Fokozati 
különbségek az ismétlődésekben megállapíthatók. Az első két sorozat egészé-
ben a már vázolt sémára épül, a Szindbád megtérése azonban már eltérést mu-
tat ettől. Ha nem is dominánssá, de jellegzetessé válik az a szituáció, mely-
ben a mindentudó elbeszélő külsőleg látható szerepe halványabbá válik: a 
Szindbád és fia történetekben megnövekszik az eTbészeTői lehetőség, hogy a 
szerző felvillantsa egy másik nézőpont általi reflexiós lehetőséget, míg a 
későbbi történetekben az "asztaltárs", az "Úriember" személye "kettőzi" meg 
az elbeszélői nézőpontot. Szindbád ebben a periódusban már mint szerző is 
megjelenik, a Százesztendős emberek búcsújában "az alább következő feljegy-
zések szerzőjeként" szerepel. Sőt, egyes darabokban Szindbád valójában ki-_ 
szorul az elbeszélés teréből, a narráció nem róla szól (A balkéz felől lévő 
nő); a Hónapos retek kalandjaiban pedig nem Szindbád a főszereplő, csak kér-
dező pozícióban van s az igazi elbeszélő a "láthatatlan asztaltárs". A na-
gyon ritka egyes szám első személyű elbeszélés típusokhoz tartozik a Purga-
tórium, de az elbeszélői szituáció itt is azt jelzi, mintha egy "asztaltár-
saság" részére szólna a beszéd. Krúdy tehát nézőpontváltásokkal ugyan időn-
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ként — de meglehetősen ritkán — próbálkozik, kísérletet tesz az én-jellegű 
elbeszéléssel is, de nyíltan soha nem kísérletezik a tudatfolyamos elbeszé-
léstechnikával. A mindentudó szerző pozíciójának elbizonytalanítása, s ezzel 
összefüggésben a megnevezés bizonytalansága, a hasonmás jellegű szerkezetek, 
ismétlődések, az elbeszélő tudásának és tudása korlátozottságának jelölése 
arra utal, hogy mégsem egyszerű novellafüzérrel van dolgunk, s hogy a törté-
netek belső kohézióját többek közt a szubjektív, belső tér adja. 

Elbeszélés és történet viszonyában megállapítható, hogy a történet sem a 
teljes sorozaton belül, sem egyes darabokon belül nem játszik kitüntetett 
szerepet. Az elbeszélői szituációt rendszerint nem követi hagyományos, való-
ságos történetmondás. Ahogy a teljes sorozatban, úgy az egyes darabokban 
sincs linéarités. A történések időrendje változó megjelenítésű: ritkábban 
megfigyelhető még az egyenesvonalú elbeszélés is, jóval gyakrabb viszont a 
bontott, nem a történések logikája szerint előadott narráció. S az sem rit-
ka, hogy a történetben végül is nem állapítható meg konkrét idő, csak vala-
miféle generalizált időtartam, mely például a Szindbád és a csókban vagy a 
Duna menténben azt eredményezi, hogy a történetnek nincs valóságos konkrét 
időbeli kiterjedése. Az idő kizárólag mint a Duna menténben, napszakok meg-
jelöléséből áll, valójában nincs tartama és irányultsága: sem lineárisan, 
sem megbontva, sorrendcsere által nem létezik. Ez utóbbi eljárásmód nyilván-
valóan tükrözi, hogy hagyományos értelemben vett, logikai, oksági, azaz me-
tonimikus összefüggésen alapuló eseménysorok, igazi történetek a Szindbádban 
aligha kereshetők. Funkciójukat maga az elbeszélés és az elbeszélő modalitá-
sa, hangnemisége veszi át. 

A szerkezeti ismétlődéseken belül mégis megfigyelhető bizonyos változás, 
módosulás. Mint láttuk, a korai történetekben Szindbád inkább főszereplő, 
később egyre jobban kiszorul az elbeszélésből; a korai történetek viszonylag 
zártabb szerkezetűek, az utolsó sorozat néhány darabja, vagy a Megtérés so-
rozat egyes címei utalnak arra, hogy a narratív nézőpont megkettőződése, 
Szindbád kiszorulása a történetből egyre inkább lazább szerkezetet^von,maga 
után: az elbeszélés terjengősebb lesz, sHnegT á felidéző jellegű narrációnak 
az utazásban artikulálódó dinamikája is elvész azáltal, hogy a történetek 
egyszerű beszélgetéssé alakulnak át. Mozdulatlanná válnak, terük, idejük 
statikus létszemléletre utal, ugyanúgy, mint a más szempont szerint hasonló 
szerkezetű Duna mentén és a Szindbád és a csók. 

A Szindbád-műveket tehát több tekintetben a töredezettség, szaggatottság 
jellemzi, elsősorban az időbeli "zavar", mely mind az előadásmódban, mind az 
időrendi kérdésben s a tartam kérdésében is alakot ölt. Az egyes történetek 
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között meghatározhatatlan idő telik el, vagy ha mégis szövegszerűen jelölt, 
akkor sem az eltelt idő kap jelentőséget, hanem az időegységek, tartamok át-
élése. A régi hangban így jelenhet meg az előző írás (Az álombeli lovag) be-
fejező mondata — "Aztán kétszer fordult a kulcs a zárban" — az újabb törté-
net kezdéseként, de már más idődimenzióba vonva: "A kulcs kétszer fordult a 
zárban és tíz esztendő iramodott el azóta." Mindezek — elsősorban a szerke-
zeti kérdések, de ezeken át áttételesen az idő kérdése is — visszavezethetők 
egy formai kérdésre, a már jelzett anekdota-problémára. 

Az anekdotának kétféle felfogását különböztethetjük meg. Az egyik sze-
rint az anekdota elsősorban tartalom, s mint ilyen illúziókeltő, a valóság-
gal nem szembesítő, sőt azt megszépítő, a teljesség ábrázolásáról lemondd 
műfaj. Az anekdota ebben a felfogásban mint alacsonyabbrendű alakításmód, 
mint korlátozott szerzői világlátásmód jelenik meg. Ez világkép kérdése, s 
világképek között aligha húzhatunk határvonalat: mi az, ami epikailag nega-
tív, s mi az, ami pozitív. Az anekdota, azonban mint epikai műfaj elsősorban 
szerkezet, olyan forma, melyből a sajátos tartalom idővel — már Mikszáth e-
setében is — kezd elfolyni. Krúdynál ezért is van nagy jelentősége annak a 
körülbelül tíz évnek, mely a századfordulótól az első Szindbád-írásig tart, 
mert ezen időszakban találja meg azt a formát, mely világképéhez pontosan 
igazodik. Az anekdota tehát alakításely, szerkezet, amelyre tartalmától füg-
getlenül jellemző, hogy részekből építkezik. Az elbeszélő mindig egy jelleg-
zetes esetet ragad ki egy egész történetből, s azt helyezi vissza egy másik 
történetbe. A szituációt soha nem átfooá szempontból ábrázolja, csak az ér-
dekli, mely a történetelmnndás szempontjából érdekes. Valójában így az anek-
dota nem is ábrázolás kérdése, mert ábrázolás mint olyan a műfajon belül nem 
képzelhető el. Az aRekdQta.mirrásít, kifejez, ezért is nem kauzalitásra, cél-
elvűségre épülő. Az események redukálódnak, a történet mint egymásra épülő, 
hierarchikusan rendezett események sorozata, mint cselekmény megszűnik, de 
legalábbis elveszíti középponti jelentőségét. A műfaj nem jábrázol; kifejező, 
minősítő funkciója a mese analógiájára működik. Ezért nem szükséges a Szind-
bád-írásokban hagyományos jellemépítést, pszichologikus jellemábrázolást ke-
resni, a személyiségproblémák, mint a korszak világirodalmának jelentős al-
kotásaiban, itt nem kereshetők. Fontosabb azt megjegyezni, hogy az anekdota 
valójában csak azt képes megragadni, ami már elmúlt vagy múlófélben van. A 
Szindbád-sorozat egyértelműen utal erre: a legtöbbször olyan elbeszélői szi-
tuációval találkozunk, mely egy megtörtént eseménynek a felidézése, újrame-
sélése. Az anekdota soha nem a jelenre irányult, mindig a múltból veszi a-
nyagát. 
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A szerkezethez tartozik a sajátságos anekdotikus narráció, melynek tra-
dicionalitáson alapuló jellemzője az anekdota hangnemisége, az az eredetileg 
konvencionálisan kedélyes, familiáris elbeszélésmód, mely fordulataival, 
nyelvi-grammatikai kliséivel az élőbeszéd személyességét imitálja. Amikor az 
anekdota mint tartalom kiürül, akkor ez a formai személyes elbeszélésmód, a-
mely a kívülről és felülről való látást gyengíti, továbbra is megmarad. Krú-
dynál a kevert típusú elbeszéléstechnika magyarázata alighanem itt kereshe-
tő: a narrátor ugyan felülről látja az elbeszélteket, hiszen mintegy megtör-
téntként újra idézi őket, de a történés és az elbeszélés jellege arról is 
informál, hogy az elbeszélő mintegy ott volt, részt vett a cselekményben, 
megfigyelőként legalább részese volt annak. A szövegformáló elvből követke-
zik, hogy a szerkezet végtelen sorozatban állítható elő, s ezek a sorozatok 
valójában csak egymás variációi. S itt a magyarázata annak is, hogy Krúdy 
Szindbádja miért lazul föl a kezdeti zártság után, miért kapnak az egyes í-
rások olyan hosszú, jellegzetes címeket, mint a Szindbád megtérésében. Itt 
utalnék Kosztolányi Esti Kornéljára is, melyről Babits például sajátlagosan 
nyilatkozott ("Mind e témák érdekessége és súlya nem terjed túl egy-egy a-
nekdotáén."), de nem biztos, hogy véletlenül. Babits tehát az Esti Kornélt 
főleg anekdoták gyűjteményeként értékelte s mint ilyet értékelte alacso-
nyabbrendűnek más Kosztolányi-művekhez képest. S ha az értékeléssel nem is 
értünk egyet, az anekdota felemlítése mégis meggondolkodtató, már csak azért 
is, mert más részletek után és mellett, a "bácskai történet" egyértelműen 
anekdota, sőt tulajdonképpen két, tükörképszerű anekdota rejlik benne. Az 
Esti Kornél darabokegyébként is sokkal lazább szerkezetet mutatnak a koráb-
bi novellisztikához képest; elbeszélésük terienpősebb, lazább szövetű, a 
"bácskai tör±énet" pedig kifejezetten anekdotikus- felépítésű is. Felmerül a 
kérdés így Kosztolányinál is, nem lehetséges-e, hogy az Esti Kornél szerke-
zete és világképe részben visszavezethető éppen erre a szerkesztési elvre és 
formára. Kosztolányi 1907-ben így ír: "Mi nem szeretjük az anekdotázó iro-
dalmat, mely zsíros magyarossággal teremtettézi körül igénytelen, lapos ke-
délyességeit. Krúdy azonban sohasem anekdotáz, hanem mesél, mindig mesél...". 
1910-ben Mikszáthról azt állapítja meg, hogy "Reá mosolygott utoljára az a-
doma tündére. Egy letűnt, kedves kor krónikása, amelynek kedélyessége ma már 
csak mese, annak a történelmi félmúltnak az írója, amely lassanként kikopott 
az életből...". Kosztolányi azonban maga végzi el a revíziót: későbbi írása-
iban már "álarcos írónak" nevezi és egyre többre tartja, míg az 1928-as Pesti 
Hírlap Emlékkönyvében már így ír róla: "Prózája a magyar próza törvénye és 
kánonja." Megkockáztatható így részben Kosztolányi személyes reflexiói, 
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részben az Esti Kornél szerkezete alapján is, hogy Kosztolányi e sorozatban 
visszanyúlt az anekdotikus szerkesztéselvhez, s más egyéb mellett Szindbádot 
és Esti Kornélt ez is rokonitja egymással. 

Hogy Kosztolányinál miért is következett be ez a fordulat, arra nézve 
csak hipotézisekre, találgatásokra hivatkozhatom. Valószínűnek tartom, hogy 
egyfelől az egyre erőteljesebb — ha nem is mindig kifejezett — hazai térhez 
való kötődése is kifejezésre jut ebben, ugyanakkor a világkép egyre szkepti-
kusabbá, a megismerés felől egyre borúlátóbbá válása adhat magyarázatot. Az 
anekdota mint már jeleztem, ugyanis arra ad lehetőséget, hogy az ábrázolás 
teljességéről mondjon le a szerző, s az Esti Kornélban, az első fejezet ér-
telmezésében — "Össze ne csirizeid holmi bárgyú mesével" — éppen erről van 
szó. A történeteivűség Kosztolányinál így explicite nyer negatív kifejezést, 
Krúdynál erről nincs szó. Krúdy értekezés jellegűen soha nem fogalmazta meg 
ars poeticáját, világképét. Az írói gyakorlat azonban alighanem Kosztolányi 
gyakorlatán is túlment, mikor az anekdotikus szerkesztéselvet mint legfőbb 
formálótényezőt a Szindbád-sorozat belső lényegévé tette. Ebből a szempont-
ból már nehéz különbséget találni a Szindbád-sorozat és az egyéb Krúdy-művek 
között, hiszen döntő többségük ennek a szerkesztéselvnek van alárendelve. A 
Szindbádban megnyilatkozó végtelen variációsor, a metaforikus kapcsolódás és 
ismétlődés azt eredményezi, hogy a Krúdy-művek csak a történet cselekmény 
szintjén különböznek. A ténylegesen regénynek nevezhető művek pusztán az e-
seménysorral, a szereplők több ilyen soron átemelődő rendjében, azaz bizo-
nyos oksági, metonimikus viszonyban térnek el Krúdy Szindbád-írásaitól. Ezek 
a kritériumok azonban egy hagyományosabb epikai alakításra, egy zártabb re-
génystruktúrára emlékeztetnek és vonatkoznak. Krúdy úgynevezett nagy regé-
nyei azonban — mint a "postakocsi regények", a Boldogult úrfikoromban stb. 
— az elbeszélői szituációt tekintve és a szerkesztéselvet véve figyelembe, 
nem különböznek a Szindbád-sorozattól. De a Szindbád-műveken belül is felte-
hető a kérdés, a Purgatórium szaggatott, töredékes szerkezete mennyiben tér 
el a teljes sorozat hasonlóképpen töredezett jellegétől, sőt a narráció mu-
tat-e lényegesen eltérő vonásokat. 

Mi fűzi mégis össze egységes művé a Szindbád-sorozatot? Több jelenség is 
utal az egymáshoz tartozásra. Az első és legnyilvánvalóbb a közös főhős sze-
mélye, Szindbád alakja. Szindbád azonban, mint láttuk, nem egységesen és nem 
egyformán résztvevője a történeteknek: nagyobb részükben valóban központi 
jelentőségű, más részükben azonban szerepe minimálisra csökken. Az egységet 
tehát csak részben teremti meg Szindbád alakja. De Szindbád nem valóságosan 
ábrázolt jellem, ezért fontosabb az alakja mögött meghúzódó elbeszélői néző-
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pont. A másik kézenfekvő egységesítő momentum az utazás motívuma, melyet e-
gészen tágan kell értelmeznünk. A pikareszk regények alapján az utazás min-
dig a keresés motívumával azonos; a keresés a világ megismerhetőségének az 
alapcselekvése, a világ szerkezetének a felkutatásával egyenlő. A laza pika-
reszk történetet a főhős alakja fűzte össze, amennyiben az б nevelődésének 
tanúi lehettünk az elbeszélt történetben. A Szindbád-féle (s hozzátehetjük, 
hogy Esti Kornélnál hasonlóképp) eseménysornak ilyenfajta megismerési funk-
ciót nem tulajdoníthatunk. Ez a szerep mindenképpen valamiféle pozitív je-
lentőséget tulajdonítana Szindbádnak, ám Szindbád önmagában nem_yáliozik a z 

eseménysoron belül. Ha így fognánk föl, ugyanolyan megindokolhatatlan lenne 
alakja, mint Esti Kornélé. Krúdy maga is arról beszél a Purgatóriumban, hogy 
Szindbád "megmagyarázhatatlan erkölcsei" rémítik az embereket. Esti Kornél 
hasonlóképpen fölfoghatatlan egyetlen nézőpontból. Kosztolányi maga is jól 
látta ezt a kérdést, amikor — másról is szólva — így írt Krúdy epikájáról: 
"Krúdy Gyulának tulajdonképpen csak egy története és egy alakja van. Ez az 
alak kicsit ábrándos, kicsit cinikus, kicsit boldog, kicsit csalódott, ki-
csit szent, kicsit csirkefogó, egy regényes régi költő, aki éjjeli zenét ad 
a nők ablaka előtt, és közben jövedelmező gyilkosságokon gondolkozik." Az i-
dézet lényege abban áll, hogy Kosztolányi megfogalmazza azt az ellentmondá-
sokkal terhelt alakot, melyet maga is megformál Esti Kornél személyében. 
Szindbád valóban ez, aminek Kosztolányi név nélkül leírja. Alakja a teljes 
életre irányul, mint Esti Kornélé, ezért egységként soha nem írható le, mert 
vagy cinikusként kap formát, vagy kizárólagos értékek hordozójaként. Az úton 
1pvp 4 mn77anata jtt kapcsolja össze a két figurát, akik egyébként nem írha-
tók le valóságos személyként. A keresés motívuma látszólag nagyon is eltérő 
módozatokban nyilvánul meg az Esti- és a Szindbád-sorozatban. Esti Kornél 
történetei köznyelvi.jnegfgrmáltságúak, történetei látszólag a valóság eleme-
it hordozzák. Szindbád viszont hangsúlyosan olyan nyelvi környezetben sze-
repel, amely éppen e valóságtól való^eltávolodást hangsúlyozza. Mindkettőben 
azonos azonban, hogy keresik a valósággal lehetséges kapcsolódási pontokat. 
Mindketten azonos álláspontra jutnak: a világban az értékek viszonylagossága 
uralkodik, a megismerés folyamán ez a legtöbb, amire juthatnak. Egyetlen lé-
nyeges különbség adódik Esti Kornél és Szindbád között, ez pedig ^Jialál 
megítélésének kérdése. Az Esti Kornél egyes darabjai — s itt most beleért-
jük az Esti Kornél kalandjai szövegrészt is — ugyanolyan módon felcserélhe-
tők, követési rendjük viszonylagos és nem rögzített, mint a Szindbád-soroza-
té. Nem szükségszerű az az időrend, amelyben a kompozíció tálalja a történe-
teket, a két rész között elképzelhetők kicserélések is, mégis az Esti Kor-
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nélnak vannak rögzített pontjai. Ilyen szilárd pontnak hat elsősorban a be-
vezető fejezet, mely értelmezi az egész történéssort, valamint — bár kevés-
bé mozdíthatatlan — a rá következő néhány fejezet, Esti ifjúkorából. Kosz-
tolányinál itt ugyanúgy érzékelhető a hagyományos alakításelv hatása, mint a 
Szindbád-sorozatban az első történetekben. Jelentősége azonban igazán az el-
ső fejezet értelmező jellegének van, valamint az utolsó fejezetnek, a zárás-
nak, mindkét Esti-ciklusban. Ez mozdíthatatlan, rögzített, mindkettőben az 
elmúlás kap kifejezést, mint ami a korábbiakat is minősíti. Ezeknek is ér-
telmező jellege van tehát. A halál Kosztolányi világképében kitüntetett je-_ 
lentősggíL Nem vallásos-transzcendentális értelemben, sokkal inkább egzisz-
tenciális vonatkozásban. A létnek, a hétköznapi életnek az adja meg a való-
ságosságát, hogy a végén ott következik a halál. Kosztolányi szerint sincs 
léten__tüli.Jjét^-s.-az~s8m..elképzelhető,- hogy-erre "a'haiálía felkészüljünk. A 
vég azonban — s itt nyugodtan használhatjuk a kifejezést metaforikus érte-
lemben is — rendező elv, nem a túlvilág s a boldog lét metaforája, hanem az 
a pont, ahonnét a kaotikus létezés végül is valamiféle szervező erőre, kö-
zépponti elrendező elvre talál. Kosztolányinál mint mondtam, ez nem transz-
cendentális, sőt, nagyon is tudatos, evilági kérdés, amit Az utolsó fölolva-
sás is jelez, úgy is, mint a "villamosút" metaforikus hasonmása. Esti halá-
lát a következő sorok jelentik be előre: "ludta, hogy mi fog következni." E 
kijelentéssel szemben áll a néhány sorral alább következő párbeszéd, ahol 
Esti a kábítószer használatának magyarázataként azt mondja: "Azért (...), 
mert a földön meghalnak a gyermekek." A halál tehát Esti számára azért je-
lenthet rendező elvet, mert tudatában van e ténynek; s csak az jelent tragé-
diát számára, ha valaki úgy éri meg a pusztulást, hogy ennek nincs tudatá-
ban. Az Esti Kornél töredékes világa tehát egy szempontból mégis egységgé 
áll össze. Ez a vég-probléma pedig poétikai vonatkozásban is felfogható. 
Krúdy Szindbádjában az utazás, a keresés motívuma teljesen azonos, Szindbád 
azonban nem talál rendező elvre a világban. A halál Szindbád világában nem 
rántja össze az életet, a valóságot olyan egységgé, amely értelmezhető len-
ne. Alapvető különbség tűnik így elő Krúdy és Kosztolányi világképében. U-
tóbbi végül is rátalál egy végső rendező elvre, s ez utólagosan is hierar-
chikus rendbe vonja az Esti Kornél-történeteket, minden laza, metaforikus 
kötődésük ellenére. Krúdynál azonban nincs ilyen végső rendező elv, a Szind-
bád szerkezete a£t tükrözi, hogy szerzője sem műfaji, sem szerkezeti, sem 
világképi lehetőséget nem talált még az utólagos rendezésre sem. 

Az egyes írások szerkezete, azaz a felidézés majd az emlék felkeresése, 
később már csak a hpgyplgpfn P7itnánin utazás motívumának ki-
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szorulása az elbeszélésből, megerősíti az utazásnak mint keresésnek a jelle-
gét, a szerkezeti módosulás pedig arról tudósít, hogy Szindbád képtelen volt 
célra és értékre találni. A teljes sorozaton belül azonban az egyes darabok 
felidéző jellege és szerkezete arról is vall, hogy Szindbád utazását az el-
beszélő eleve szkepticizmussal szemlélte. Az Ifjú évek elbeszélője már "egy 
őszes férfiú"; valójában a teljes sorozat általában ebből a lezárt és lemon-
dó pozícióból születik meg. Szimbolikus jelentőségű a világkép szerkezete 
szempontjából a Szökés az életből és a Szökés a halálból tükörképszerű pár-
darabja. Arra utal, hogy sem az élet, sem a halál nem hoz megváltást, sem 
egyik, sem másik nem rendező elve a világnak. Szindbád éppen azért halhat 
meg számtalanszor az egyes darabokban, s támadhat újra és újra föl, mert a 
két tény nincs egymással hierarchikus rendben, csak egymás átmenetei, egyik-
nek sincsenek határozott körvonalai. A tetszhalott e tükörképszerű darabok 
egyetlen metaforikus szerkezetbe foglalása: a halott ide-oda ingázása a két 
asszony között az állandó úton levés és nyugalomra, helyre való nem találás 
metaforája. A Purgatórium címében és eseménysorában ugyanezt a köztes, átme-
neti, két pont között lebegő magatartást szimbolizálja. 

Krúdy világképében tehát nincsenek rögzített pontok, minden elmozdítható 
és felcserélhető egymássaÍTJrSzindbád-sorözai jól tükrözi azt a tényt, hogy 
Krúdy hömpölygő epikája mintegy a kezdet és vég nélküliség metaforája. A 
Szindbád-sorozat így szinte észrevétlenül nő ki a korábbi jelentős és való-
ban csak ciklusszerű sorozatokból és lezáratlan marad, végtelen sorozatban 
folytatódik. A sorozatban világképi szinten is és az elbeszélés szintjén is 
az prtékpk R7prt szintén meglehetősen viszonylagosak. Az elbeszélő iróniája 
azonban arra utal, hogy itt csak valamiféle rejtőzködésről van szó, nem tel-
jes értéknélküliségről. Az irónia értékkettősségre utal általában: értékhi-
ányra az egyik oldalon, és értékek tételezésére a másik oldalon. A Szindbád-
írásokból ez a tételezés meglehetősen nehezen bontható ki. Szindbád alakja 
állandóan arra figyelmeztet, hogy hagyományosan értékként fplfngntt minősé-
gek mindegyrg_mndnsulBak-j—egyszer valóságos értékként szerepelnek, másszor 
ugyanezek megkérdőjeleződnek. Még az olyan elvont minőség is, mint a részvét, 
a Purgatóriumban például szövegszerűen ilyen megfogalmazást kap: "Részvét 
nincs, uraim"; a szeretet pedig ugyanitt nagyjából egyenlővé válik az érdek-
lődéssel. Az elbeszélő azonban, mint láttuk, a Szindbád-írásokban sokszor 
megbízhatatlan, így a Purgatóriumban a pap kék szeméből azért sugározhat re-
ménység Szindbád felé, mert a világképben minden viszonylagosság és ironikus 
kétségbevonás ellenére ez az érdeklődés a legtöbb, amire ember számíthat. A 
sorozatból azonban egyetlen igazi, jóllehet szintén nehezen körvonalazható 
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értékminőség fejthető ki igazán. Ez a sorozat és az egyes darabok szerkeze-
téből következik: az utazás, úton levés és a hasonmás jelleg, a felcserélhe-
tőség eleméből szinte kézenfekvően származik az azonosságnak és az otthonos-
ságnak, otthon levésnek a feltétel nélküli értékként való tételezése. Közép-
ponti jelentősége van így a Szindbád álma című résznek, melyben szerepel a 
teljes sorozat egyetlen önazonos alakja, s akit Szindbád nem véletlenül ke-
res föl halála órájában. S ugyanitt fogalmazódik meg látomásos szinten az 
otthonosság is. A Duna menténben ugyanez egy ellentételezésben ölt formát: 
metaforikus értelmű a robogó gyorsvonat, a máshol levés vágyakozásának tá-
voli szimbóluma, s a tehervonat és az elmaradozó kis parasztház mint az itt-
hon levés természetességének szimbóluma. 

Krúdy a S7i_ndbáriban hozott létre Rlnq7nr egy olyan autentikus formát, 
mely nem történetei,vúr nem cselekményközpontú. A hagyományos realista formá-
val szemben fölbontja és megszünteti a kauzalitást mint szervezőerőt, s irá-
nyultságában sem teleologikus. A jelentésértelmezésben nyitott helyeket 
hagy, s elsősorban a fikció nem ábrázoló, hanem kifejező, atmoszférikus-me-
taforikus jellegére építi a kompozíciót. Ezzel nem a folyamatosságot és az 
egyenesvonalúságot hangsúlyozza, hanem éppen a széttördeltséget, a folyto-
nosság hiányát. Mindez, mint láttuk is, részben Krúdy világ- és létszemléle-
tével hozható összefüggésbe, mely szemlélet a jelenségeket nem alá- és fölé-
rendeltségi viszonyokban, hanem éppen mellérendeltségben, s nem folyamatok-
ban, fejlődési tendenciákban, hanem hiányokban és állapotokban látja. 

Úgy tűnik, e világkép — az életművön belüli — egyik legkövetkezetesebb 
formát öltése éppen a Szindbád. Talán megkockáztatható az is, hogy Krúdynak 
ez a műve egy sajátos regénytípus körvonalait rejti. A szétszórt történések 
tere, a cselekmény eltüntetése s így a külső összekötések hiánya mögött na-
gyobb belső egymásravonatkoztatást, egységességet, belső kohéziót találunk, 
mint egy egyszerű novellaciklus vagy füzéres forma mögött. Az egész soroza-
ton át azonos szerkesztési elv húzódik végig, mint láttuk ez az anekdotikus 
formáló elv és szerkesztési mód. Mindvégig azonos a sorozat tere, mely bel-
ső, lélekállapotnak a kivetülése, s azonosnak nevezhető az időkezelés is, 
mely a belső átéltséget részesíti előnyben a külső objektív idővel szemben. 
Az egész sorozatnak szerkezeti elve a szimbolikus utazás mint keret, mint 
szervező erő; akár valóságos utazásról van szó, mint a kezdeti történetekben, 
akár belső utazásról, mint a Purgatóriumban, vagy épp az utazásról való le-
mondásban, mint az utolsó történetek némelyikében: de ekkor is hangsúlyos az 
utazásnak mint hiánynak a jelenléte, aminek igazi értelmezési lehetőséget 
csak a korábbi történetek ellentételezése adhat. Végül keretbe foglalja a 

93 



szórt történeteket a nézőpont, mely az elbeszélői szituáció változásaitól 
függetlenül egy sajátos belső nézőpont; hol ténylegesen Szindbád nézőpontja, 
hol a szerzői elbeszélés szemszöge, amely azonban nem különbözik Szindbádé-
tól, lévén Szindbád nem valóságos személy. Az egyes darabok, sorozatok na-
gyobb önállóságot is mutatnak, mint Kosztolányi Esti Kornélja, a kompozíció 
megformálása töredezettebb, ez azonban, mint láttuk, világképbeli eltérése-
ket jelöl. Részekre szabdalva, vagy különálló novellákként kezelve a Szind-
bád-írások azonban kevesebb jelentéssel bírnak, mint az egész, mely éppen 
szaggatott kompozíciójával és belső szerkezeti módosulásaival utal egy le-
hetséges regényforma többletjelentést hordozó lehetséges megvalósulására. 
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P O M O G Ä T S B É L A 

KÉT SZÖKÉS 

Nosztalgia és irónia a S z i n d b á d - e l b e s z é l é s e k b e n 

A Szindbád-regények és -elbeszélések két kötetre menő anyagából két el-
beszélést szeretnék kiválasztani, két olyan írást, amelyet nemcsak címe és 
keletkezési ideje kapcsol össze, hanem a bennük életre kelő élmény és gondo-
lat is. Az első: a Szökés az életből, a második: a Szökés a halálból, egy-
mást követve jelentek meg a Magyarország 1915-ös évfolyamában, augusztus 13-
án és 15-én, majd 1916-ban a Szindbád — a feltámadás című kötetben, s azóta 
is a nevezetes elbeszélésfüzér valamennyi újabb kiadásában. Egy-egy szere-
lem történetét és végső kifejletét beszélik el, s ha nem is tartoznak a so-
rozat olyan klasszikus értékű darabjai közé, mint a Szindbád a hajós, a 
Szindbád útja a halálnál, Szindbád titka vagy a Szindbád álma, éppen össze-
függésükben igen kifejezően jelzik a novellaciklusban alakot öltő írói szem-
léletet: a nosztalgiával elvegyülő iróniát. 

A Szökés az életből a kalandokba és szerelmekbe belefáradt Szindbádot 
mutatja be, akinek Bánatváriné, a gazdag özvegy kínálja fel a békés nyugal-
mat, azt a vidéki életet, amely menedék lehet a szenvedélyek zűrzavara után. 
A falusi visszavonulás nosztalgikus vágya igen gyakran jelenik meg Krúdynál, 
nemcsak szépirodalmi műveiben, hanem vallomásos önéletrajzi írásaiban is. 
"Én például — mondja 1924-es Vallomás című nyilatkozatában — vidéki bérlő 
szeretnék lenni, mint annyi sokan mások is a mostani városi emberek közül. 
(...) Én gondolatban elkísérem az én vidéki barátaimat a maguk útjain: kis-
városokba, ahová késő este, csorgó esőben, macskafejű köveken ugráló kocsin 
érkeznek meg; — messzi falvakba, ahol alkonyattal legfeljebb a pincekulcsot 
keresi meg a gazda, egyéb teendőit elvégezte, és a lovak maguktól állnak meg 
a ház előtt a Pestet járt utazóval; — alföldi pusztákra, ahol nyoma sincs 

^Mindkét elbeszélést a következő kiadásból idézem: Szindbád. I—II. kö-
tet. Szerk.: K o z o c s a Sándor. Bp. 1957. 



az országútnak, tengelyig érő vadvizeken hajt át a kocsi, az ólmos felhők 
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havat ígérnek, és a messziségben, akácfák közül feltűnik a lámpavilág.' Ez 
az elvágyódás jellegzetesen urbánus érzés, a városi ember vágya az egyszerű 
és békés vidéki idill után, s mint ilyen, Krúdy műveinek mindig visszatérő 
mitikus motívuma, amely rendre átszövi a Szindbád-novellákat is.3 "Már régó-
ta vágyom — ábrándozik a Szökés az életből hőse — , hogy falusi földesuraság 
legyek. Gyorsan pergő kocsin bejárni a környéket, megtanulni a nép nyelvét, 
és a hűvös reggelektől dércsípte arccal várni a személyvonatot egy őrház e-
lőtt, a székvárosban hetivásár van, egy pohár sörre, egy kis politikára, egy 
kis traccsra elmegy az ember az úri kaszinóba. Be szép lehet a gondtalan é-
let, a mély, nyugalmas alvás, a lassú, uszály módjára úszó álom és a friss 
ébredés a nap első sugaraival!" 

A Szökés az életből ezt követve mind teljesebben dolgozza ki a falusi 
visszavonulás ábrándos képeit, új meg új festői részletekkel és vonásokkal 
gazdagítva a képzeletben felderengő idillt. Az elbeszélésnek éppen ez az ál-
landó gazdagodás, a békés vidéki élet motívumanyagának fokozatos kiteljese-
dése, a szöveg első mondatában — "Majd falura megyünk, amint kitavaszodik" 
— megvillanó vigasztaló lehetőség mind teljesebb kibontakozása szabja meg 
az epikai szerkezetét. Ezt a kezdet kezdetén megütött, az epikai "dallam" 
ismétlésére és cifrázására épülő egyszerű kompozíciót azonban két másik — 
az eredeti kompozíciós folyamattal ellentétes irányban haladó — "zenei mo-
tívum" mind erőteljesebb kiteljesedése teszi drámai jellegűvé: 

1. Az elbeszélés narratív szerkezetét részben a dialógusok: Szindbád és 
Bánatváriné párbeszédei, részben a történet főhősének reflexiói alakítják 
ki, s jól megfigyelhető egy bizonyos mozgás, amely a dialógusok jellegadó 
szerepétől a reflexivitás jellegadó szerepéig halad. A szövegben kezdetben a 
párbeszéd uralkodik, mégpedig oly módon, hogy Bánatváriné szólamát Szindbád 
hasonló terjedelmű szólama követi, később azonban mind hosszadalmasabbakká 
válnak az asszony szólamai, s mind rövidebbekké a férfié. Ezzel szemben mind 
nagyobb szerepet kapnak Szindbád reflexiói, aki végül már csak néhány szavas 
megnyugtató nyilatkozatokkal válaszol Bánatváriné terjengős tirádáira, s egy-
re inkább a saját emlékeivel, egy korábbi szenvedélyes szerelmének emlékei-
vel foglalkozik: valósággal megfeledkezik partneréről, s mind érzékleteseb-
ben idézi maga elé az elhagyott s most visszasóvárgott asszony, Fáni alakját. 

^Vallomás. Szerk.: K o z o c s a Sándor. Bp. 1963. 127—128. 
3Erről F ü l ö p László ír részletesen: Közelítések Krúdyhoz. Bp. 1986. 
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De a narrációnak ezen a későbbi szakaszán valójában már Bánatváriné sem 
Szindbádhoz intézi szavait, inkább monologizál, s б is a reflexióit adja e-
16. A kezdetben tapasztalt valóságos dialógusból pszeudo-dialógus válik, a 
két beszédtársnak már alig van köze egymáshoz, a narratív szerkezetet most 
már két egymással párhuzamosan futó emlékezés-sor építi fel. 

2. A nosztalgikus érzés és tervezgetés jegyében születő képsorok mind 
erőteljesebben veszítik el eredeti jelentésüket, s válnak az élettel teljes 
idill kifejezéséből először elégikussá, majd határozottan a dekadencia kife-
jezőivé. A Bánatváriné terveiben megjelenő vidéki élet kezdetben a szelíd 
életöröm élénkebb színeit mutatja: "A méhesben — kecsegteti Szindbádot a ha-
marosan bekövetkező derűs élmények ígéretével — kedvedre álmodozhatsz, és 
délután eljön Samu bácsi egy kis kártyára, egy kis tréfálkozásra. Vagy Gró-
zingernél a kugli-parti áll, és vagyoni viszonyaink megengedik, hogy minden-
nap elveszíthessél egy hordó sert a falusi honoráciorok mulattatására. Külö-
nösen a fukar .jegyzőre vigyázz, Szindbád, naponkint megkínáld szivarral a 
garasoskodó férfiút, a tanítónknak hangját dicsérd, a papné majorságát ma-
gasztald, Futraynak pikáns adomákkal szolgálj, és a B. kisasszonyoknak arról 
beszélj, hogy anyjukkal táncoltál a redut-bálon, nagy férfibolond volt sze-
gény..." Ez a kép azonban csakhamar veszít mozgalmasságából és színességé-
ből, a képzeletben és vágyképekben feltetsző falusi életnek most már a babo-
nás és kísérteties mozzanatai kapnak hangsúlyt, s mindez az emlékeknek vala-
miféle elégikus és mitikus övezetébe helyezi át a — most már, mint láttuk, 
erősebb reflexivitással felidézett — tárgyi világot, vidéki környezetet: "A 
háztetőn — folytatja Bánatváriné — van egy kémény, amely csak akkor duru-
zsol, szinte beszélget, ha az éjszakát én a tető alatt töltöm. Van egy elva-
dult macskánk, amely az erdőben kalandozik vadtársaival, de érkezésemet meg-
érzi, és visszatér a házhoz. Szomorú, öreg lova nagyapámnak nyugtalankodva 
emelgeti a fejét, midőn a vonat, amely engemet hoz, fütyül az állomáson, és 
a vénasszonyok, cselédasszonyok hosszúakat, furcsákat, alig megfejthető dol-
gokat álmodnak a tiszteletemre, amely álmok megmagyarázása az én hivatásom. 
A régen lezárt szobák napfényben úsznak, megifjodnak a poros tükrök, amelyek-
ben csupán a kísértet nézegeti magát távollétemben..." Végül ezt a babonás-
kísérteties világot egyértelműen az elmúlás levegője lengi be, a történet 
kezdetén felidézett derűs életörömöt sötét halálsejtelmek váltják fel, s Bá-
natváriné most már, nevének megfelelően, saját közeli haláláról beszél: "Van 
egy kis templomunk, amelynek alapítványt hagyományoztam a végrendeletemben, 
ahol eddig mindenki megtanult imádkozni. Ne felejtse el, Szindbád, az ala-
pítványt, hisz midőn magával megismerkedtem, új végrendelet csináltam... 
Minden a magáé, pedig szép vagyonom van." 
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A falusi visszavonulás nosztalgikus ábrándjait szövögető történet ilyen 
módon alakul át e nosztalgiák gyors szertefoszlásának históriájává: Szindbád 
hovatovább már nem Bánatváriné lelkesült terveire figyel, hanem a saját fel-
tóduló emlékeire, amelyek mind érzékletesebben, mind ingerlőbben keltik előt-
te életre az elhagyott Fáni alakját, s persze időközben Bánatváriné ábrándké-
pei is átalakultak, elveszítették derűs színeiket. Mindez — az ellentétes 
irányú nosztalgiák egymásnak ütközése — oda vezet, hogy a "hajósnak" végül 
valóban nem marad más lehetősége, mint kisompolyogni Bánatváriné szobájából, 
s elindulni előző szerelmese keresésére. Valójában az "életből" szökött vol-
na? Inkább attól a csendes vegetálásból, amely Bánatváriné falusi idilljében 
várta, hogy felőrölje életerejét, kioltsa forró szenvedélyeit. 

Hasonló, epikai kompozíciót találunk a Szökés a halálból című elbeszé-
lésben. A második történet alaphangját Szindbád és Fáni újabb egymásra talá-
lásának pillanata adja meg: "Budán, egy éjszaka egy téren, a lámpás alatt..." 
Az asszony az őt elhagyó hajós nyomait kutatja, s közben öngyilkos terveket 
forral, a váratlan találkozás azonban szinte mindkettejük szívében extatikus 
érzéseket lobbant, s első pillanatra az olvasó úgy véli, hogy ilyen módon a 
mindinkább érvényesülő szerelmi mámor fogja alakítani az elbeszélés menetét. 
Mint az előbbi novellában, most is főként az asszony beszél, elragadtatott 
szavakkal számolva be a férfi utáni vágyakozásáról, öngyilkossági képzelgé-
seiről s azokról az apró, babonás eseményekről, amelyek mintegy vágyainak 
közeli beteljesülését jelezték. "Szindbád — olvassuk — talán még sohasem 
figyelt úgy egy nőre, mint Fáni szavaira." A szerelmi szenvedély mind erő-
teljesebb kibontakozását azonban ebben az esetben is két újabb epikai motí-
vum váratlan megjelenése és fokozatos kiteljesedése zavarja meg, pontosabban 
fordítja visszájára: 

1. A mámoros szerelmi elragadtatás — Bánatváriné mind szomorúbb falusi 
idillje után — igazi boldogságot, teljesebb életet ígér, csakhogy ezt a vi-
talista értékekre hivatkozó igézetet is hirtelen árnyékba vonja a halál kép-
zete. Szindbád már esküre gondol, amely örökös szerelmét és hűségét pecsé-
telné meg, midőn Fáni egyszer csak titokzatos mosollyal bejelenti: "Én tu-
dom, hogy te már nem fogsz elhagyni engem. (...) Ma éjjel meghalunk együtt." 
Majd így folytatja: "Jer hozzám. A háznépet elküldtem hazulról, és majd el-
búcsúzom anyám arcképétől. Csöndesen, meggondolva megölsz, hogy lássalak az 
utolsó percig, a szemem lezárásáig, hogy a homlokomon érezzem az ajkad, hogy 
a kezed fogja a kezem, midőn elindulunk a nagy útra... Tudom bizonyosan, 
hogy utánam jössz, nem hagysz egyedül a nagy ismeretlenségben... (...) Ha 
élve maradnánk, megint elválnánk egyszer, sírnánk, zokognánk egymás után, 
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mérhetetlenül szenvednénk, és ki tudja, hogy találkoznánk-e újra olyan sze-
relemben, amelyet megérdemlőnk." Csakhogy Szindbád nem erre számított meg-
szökve a csendes elmúlásnak abból a köréből, amelyet Bánatváriné ábrándképei 
tártak fel előtte, inkább a teljesebb életre vágyott, nem a kettős öngyil-
kosság őrült szertartására, ezért csendesen tiltakozik: "Meghaljunk? (...) 
Én ismerem a halált. Nőknek való." És ebből az extatikus halálmámorból épp-
úgy megszökik, mint az elébb a csendes vegetálást és elmúlást ígérő falusi 
idill ábrándképeitől. 

2. Szindbád, mint hallottuk, rendkívüli odaadással csügg Fáni szenvedé-
lyes szerelmi vallomásain, aztán egy pillanatban arra kell gondolnia, hogy 
szerelmese nem mond igazat: "A fekete hajú, sötét szemű, virágszál lábú asz-
szony másfél esztendő óta töltötte el a szívét és életét. És másfél esztendő 
alatt mindig hazugságon szerette volna csípni. Érezte, hogy valahol, vala-
merre nem mond igazat Fáni, csak azt nem tudta, hol végződik az igazság rét-
je szavaiban, s merre kezdődnek a hazugság színes mezőségei. »Ah, hisz a nők 
mindig hazudnak« — midőn könnytől ázott csókokkal arcán, a hajában az asz-
szony finom ujjainak érintésével, a bajuszán, a parfümmel hazafelé ballagott. 
A lámpaoszlopokba karolt, és merően bámult maga elé. Hol hazudott Fáni?" S 
valóban, az asszony éppen a kettős szerelmi öngyilkosság ábrándképeinek bó-
dulata közben hirtelenül kijózanodik, s egyszeriben a polgári élet köznapi 
tennivalóira hivatkozva hárítja el azokat a mámoros képzelgéseket, amelyek-
nek az imént hangot adott: "Hajnalodik — mondta szomorúan (...) — , és nap-
pal már nem tudok többé meghalni. A tejes jön, s az uram megérkezik az első 
vonattal, a cseléd fölkelt a piac miatt, a posta meghívót hoz barátnőmhöz, 
nyáron a zöldbe költözünk, és délután a kórházba megyek beteg öcsém látoga-
tására. Majd máskor, Szindbád... Ha egyszer újra találkozunk egy éjszakán..." 
Ezután "kocsiba szállott, és lemondással intett búcsút Szindbádnak", aki vi-
szont visszasietett Bánatvárinéhoz: az elhagyott szerető még mindig a fris-
sen becsomagolt utazókosáron ült a hűtlen férfi gyors visszatérésére vára-
kozva. 

A második elbeszélés kifejlete Krúdy időkezelésének jellegzetességére 
utal. Miközben ugyanis Szindbád megtalálja Fánit és végigálmodozza vele az 
éjszakát, Bánatváriné szinte mozdulatlanul várja őt, vagyis a történés ide-
je megállt. Mintha Szindbád erőfeszítése annak érdekében, hogy valahol meg-
találja a teljesebb életet, és szökései az illúziók világából az időn kívül 
történtek volna vagy éppen a megállított időben, amelyet különben Sőtér Ist-
ván vizsgált lényegbevágó különbséget téve Krúdy és Proust időkezelése kö-
zött. "Proustnak — állapítja meg — azért van szüksége a jelenre, hogy abba 
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a múltbeli, a valódi, a jelennél is jelenebb idő megjelenhessen. Proust alá 
akar merülni az időben — Krúdy az időn kívül akar maradni. Krúdy az időtlen-
ség írója, mert a megállított idő eleve időtlen is."^ Valóban, a kettős szö-
kés története is az időn kívül zajlik, s így bármikor megfordítható vagy to-
vábbvezethető: tulajdonképpen annak sincs akadálya, hogy Szindbád visszatér-
ve Bánatvárinéhoz, ismét elszökjön tőle, hogy aztán megtalálva Fánit, megint 
csak az özvegynél keressen menedéket — és így tovább. Idő nélkül, illetve 
kívül az időn ugyanis maga a történés is kérdésessé válik, mint Sőtér mondja: 
"A megállított idő nemcsak többértelművé teszi a történet idejét és korát, 
hanem magát a történetet is megszünteti. Pontosabban: a történetből kiküszö-
bölődik a cselekmény mint olyan ürügy, melyre többé nincs szükség, mivel a 
valóság immár nem a cselekmény által nyilatkozik meg."'' 

De nemcsak az időt és a cselekményt hárítják el a Szindbád-történetek, 
hanem a jellemábrázolás hagyományait, egyáltalán az árnyalt és hiteles embe-
ri egyéniségek életre keltésének írói feladatát is. Hiszen Bánatváriné vagy 
Fáni — s ez elmondható az elbeszélés-ciklus igen gazdag asszonyi galériájá-
nak legtöbb figurájáról — a legkevésbé sem eleven emberi alakok, legalábbis 
a valószerű lélekábrázolás kívánalmai szerint. Inkább mitikus figurák, annak 
a személyes értelmű mítosznak a hősnői, amelyet Krúdy az asszonyi nemről ki-
alakított írásaiban, elsőrendűen éppen a Szindbád-novellákban. Érdemes fel-
lapozni a nevezetes elbeszélésciklushoz írott Tájékoztatás című bevezetőt: 
"A hajós életéből következnek itt történetek, amelyeket fiatal nők és ifjak 
itt-ott tán hitetlenkedve olvasnak. Ó, majd megismernek ők is mindeneket; 
csodákat, amelyeknek létezéséről fogalmuk sincsen a fiatalkorban; a nők ki-
mondhatatlan jóságát, midőn az ágy szélén üldögélve hosszú hajukat fésülik, 
s oly szent szerelemmel, megadással szólnak a férfiúhoz, hogy élete végéig 
biztonságban érezheti magát; és nők gazságát, midőn csak ökölbe lehet szorí-
tani a kezet, megfenni a kést, a kardokat, felporozni a pisztolyt, vérrel 
áldozni, vérbeborult szemmel felébredni, és jajgatva, kezet, párnát harap-
dálva elaludni..."^ A Szindbád-elbeszélések a nők "jóságáról" és "gazságá-
ról" regélnek történeteket, és ezek a történetek természetes módon igazodnak 
a mitikus elbeszélés hagyományaihoz. Bánatváriné, illetve Fáni alakja is mi-
tikus karaktert kap, az első talán a melankólia, a második talán a hisztéria 

4Krúdy és a megállított idő. In: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. 
Bp. 1980. 201. 

5Uo. 202. 
6Szindbád. I. köt. 9. 
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képviselője — a mitikus képzetek ennyiben megfeleltethetők a pszichológia 
fogalmainak — és Szindbádnak éppen az a sorsa, hogy hányódjék e végzetes, 
nyugtalanító, mitikus erők között, nem találván otthonra sem abban a melan-
kolikus idillben, amellyel Bánatváriné kecsegteti, sem abban a hisztérikus 
jellegű őrületben, amelyet Fáni kész számára nyújtani. 

Az igazi menedéket sohasem találó otthontalanság — ez ugyanis Szindbád 
sorsszerű élethelyzete — örökké nyughatatlan elvágyódáshoz vezet, egyszers-
mind a nosztalgikus érzés végső céltalanságának és értelmetlenségének visz-
sza-visszatérő kinyilvánításához: éppen ennek eszköze az irónia. Szindbád 
szeretne szabadulni otthontalan magányától, s ezért elfogadja a melankólia 
papnője: Bánatváriné falusi idillt ígérő ajánlatát, azonban tudja jól, hogy 
ez a nosztalgikus menedék csupán ábrándkép lehet, s ezért iróniával szemléli 
a gazdag özvegy képzelgéseit. Menekül tőlük, s újabb nosztalgiák bűvöletének 
engedve a hisztéria papnőjénél: Fáninál keresi a teljesebb élet igézetét, 
azonban rá kell döbbennie, hogy a felzaklatott asszony csak pusztító őrüle-
tet tartogat számára, ráadásul ebben is hazudik, s ezért ironikusan lemond 
a végzetes szerelem élményéről, és visszavonul korábbi barátnőjéhez. Mind-
két elbeszélésben — és kivált a két történet kölcsönösen egymásra vonatkozó 
motívumaiban — a képzetek és fogalmak sajátos, mondhatnám szecessziós 
táncjátékának vagyunk tanúi. Helyet cserél egymással az élet és a halál, a 
szenvedély és a lemondás, a valóság és a látszat, a nosztalgia és az irónia 
mindenki és minden szerepet játszik és ez a szerepjátszás minduntalan le-
lepleződik az olvasó előtt. Ugyancsak a Tájékoztatásban találjuk Szindbád 
jellemzéséül ezt a jellegzetes Krúdy-vallomást: "Mindent szeretett, ami ha-
zugság, illúzió, elképzelés, regény (...) És mindenért hiába rajongott, amit 
életében elérni óhajtott."7 Talán ez a vallomás magyarázza meg leginkább az 
érzelmeknek és szenvedélyeknek azt a leleményes maszkabálját, az epikai moz-
zanatoknak azt a fondorlatos koreográfiáját, amely a két "szökés"-novellában 
és az egész Szindbád-novellakörben alakot ölt. 

7Uo. 15-16. 

101 



A N G Y A L O S I G E R G E L Y 

A PASTICHE MINT INTERPRETÁCIÓ - MÁRAI SÁNDOR: SZINDBÁD HAZAMEGY 

Mi a pastiche? A leggyakoribb értelmezés szerint alacsonyabbrendű műfaj, 
amelyet csak azok a művészek gyakorolnak, akik markáns, eredeti személyiség 
híján azzal hívják fel magukra a figyelmet, hogy kölcsönveszik más, jelenté-
kényebb alkotók stílusát. Ami a szó etimológiáját illeti: a XVII. századtól 
bukkan fel festészeti tárgyú írásokban, s mint tudjuk, Itáliából származik. 
A pasticcio a mai olasz nyelvben elsősorban egyfajta pástétomot, ill. tész-
tafélét jelent, s csak második jelentése alkalmazható művészi produkciókra, 
amennyiben "fércmunka, kontármunka, zagyvalék" értendő alatta. Jelent azután 
még a mindennapi életben előforduló kínos, zűrzavaros, kibogozhatatlan szi-
tuációt, elhibázott vállalkozást. így hát joggal tételezzük fel, hogy a szó-
nak átvitt értelmű, esztétikai vonatkozású előfordulásai esetén is pejoratív 
jelentése van, amelynek kiküszöbölése (már, ha ki akarjuk küszöbölni, mint 
jelen esetben) külön erőfeszítést igényel. 

Ma is érdemes felidéznünk a francia Enciklopédia meghatározását: "A pas-
tiche-ok, olaszul pastici, olyan festmények, amelyeket sem eredetieknek, sem 
másolatoknak nem nevezhetünk, s amelyek egy másik festő ízlésének jegyében 
készültek, olyan ügyességgel, hogy néha még a legjártasabbakat is megtévesz-
tik." A fogalom történetírója kifejthetné itt, miként vált az egyszerű, is-
kolai gyakorlattípusból fontos esztétikai és ezzel együtt morális probléma. 
Hiszem már az Enciklopédia is megjegyzi, hogy a nagy emberek zsenijét lehe-
tetlen utánozni, s a pastiche számára egyedül kínálkozó terepként a hibákat, 
fogyatékosságokat, rutinszerűen ismétlődő vonásokat jelöli meg: ezek lemá-
solhatók. 

Ugorjunk át néhány évtizedet. A pastiche-ról szólván a XVIII. és a XIX. 
században is általában megkülönbözteti a szakirodalom az ""igazi" vagyis em-
pátián, beleélésen alapuló utánzást az egyszerű majmolástól, amely csak a 
külsőségek átvételét jelenti. Magát a műfajt azonban nagy egyöntetűséggel 
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továbbra is "genre mineur"-nek, vagyis másodrendűnek tartják. A XX. század 
elejének leghíresebb ilyen jellegű műve, Proust Pastiches et mélanges című, 
1909-ben, ill. 1919-ben kiadott kötete látszólag nem módosítja ezt a definí-
ciót. Amint egy méltatója megállapítja: Proustnál a pastiche nem annyira az 
írói, mint az olvasói gyakorlat része. Emlékszünk, ez a Proust-mű hasonló 
indíttatású, mint Karinthy így írtok tije. Egy állandó alaptörténetet, az 
ún. "Lemoine-ügyet" mondja el újra és újra Balzac, Flaubert, a Goncourt-ok, 
Renan, Saint-Beuve tollával (az utóbbi már többszörös áttételt jelent, hi-
szen itt egy Flaubert-pastiche-ról írott Saint-Beuve kritika imitációjáról 
van szó). A jól sikerült pastiche eszerint nem azt bizonyítaná, hogy szerző-
je nagy író, hanem azt, hogy különlegesen érzékeny olvasó. Proust egy leve-
lében (1908) "critique littéraire en action"-nak, gyakorlati irodalomkriti-
kának nevezi ezeket a próbálkozásait, amelyeket egyáltalán nem tekint imi-
tációnak, Mi viszont jól tudhatjuk Karinthy példájából, hogy mennyire túl-
léphet az ilyen írásmű jelentősége az irodalomkritikáén és a paródiáén, ame-
lyek természetszerűen rokonának tekinthetők. 

A lexikonok általában a rokonfogalmak között említik a plágiumot, a kó-
piát, a paródiát, az idézetet, amelyektől a pastiche elhatárolandó. De aho-
gyan közeledünk a XX. századhoz, az elhatárolás egyre nehezebbé válik. Az 
idegen szövegek, stíluselemek, motívumok stb. tudatos átvétele egyre gyako-
ribb lesz, s ezzel párhuzamosan az irodalomesztétikai koncepciók is fella-
zulnak. Ma már úgy látjuk, hogy bármely típusú szöveg tekinthető pastiche-
variánsnak és történtek is kísérletek a fogalom parttalanítására. Erre van 
is elvi lehetőség; gondoljunk csak arra, hogy egy író számára akár saját é-
letműve is lehet — tudatos vagy öntudatlan — pastiche tárgya. Cocteau mon-
dása, mely szerint "Victor Hugo egy elmebeteg, aki Victor Hugónak képzeli 
magát", azért szellemes, mert magában rejti az igazság egy részét, s így 
jellemzőerővel bír. 

De komolyra fordítva a szót: az utóbbi évtized egyik legvitatottabb szö-
vegelméleti problémája, az intertextualitás kérdése szoros összefüggésben 
áll a pastiche műfajelméleti és műfajtörténeti vonatkozásaival. Ez a műfaj 
rendkívül alkalmas a strukturális megközelítésre, hiszen kommunikációelmé-
leti szempontból jól elkülöníthető rétegekből áll. A pastiche esetében leg-
alább kétféle kód összjátékáról van szó. Általánosságban fogalmazva, az i-
lyen szöveg nem egy elbeszélő alanyra utal elsősorban, hanem egy másik szö-
vegre. (A hangsúly az "elsősorban" megszorításon van, hiszen nincs a világon 
olyan szöveg, amely ne utalna más szövegekre.) G. Genette nyilatkozott úgy 
1983-as könyvében, hogy számára minden elbeszélés első személyben íródik, 
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akár kifejezésre jut ez a grammatikai formában, akár nem, mivel a narrátor 
bármelyik pillanatban jelölheti önmagát ezzel a névmással. A heterodiegetikus 
elbeszélés esetében, tehát amikor a narrátor elválik a hőstől, noha látható-
an magáról beszél a szerző, szerinte kétféle alapvariánst enged meg: vagy úgy 
beszél a szerző magáról, mintha valaki másról beszélne, vagy úgy tesz, mint-
ha valaki más beszélne róla. Ezzel Genette elutasítja a narrátor nélküli, ön-
magát mesélő elbeszélés elméleti konstrukcióját és leteszi a voksát a régi 
igazság mellett, hogy az elbeszélésben mindig valaki szól valakihez. A pas-
tiche látszólag a szerzői szubjektum problémakörének ellentétes felfogására 
utal, mivel a szöveg voltaképpeni referense a közlés alanyának helyét foglal-
ja el. Ez az írásmód megfosztja a szerzőt hagyományos privilégiumaitól, mivel 
két referenst teremt. A Márai-szöveg esetében pl. az elbeszélés látszólagos 
referense Szindbád, ill. a hős utolsó napja. A második, az igazi referens vi-
szont a szerző, akiről a pastiche készült, vagyis Krúdy Gyula. Az első számú 
kód tehát a Szindbád-novellák nyelvi világa, ezt veszi át módosítva-transz-
forrnálva Márai, s hozza létre ezzel a második számú kódot, saját Krúdy-inter-
pretációját. A helyzetet bonyolítja, hogy Márai nem egyszerűen a Krúdy-stí-
lust vagy a Szindbád-stílust választja az elbeszélés közegéül, hanem azono-
sítja Krúdyt, az írót Szindbáddal, a regényhőssel. (Ennek módszerére és esz-
tétikai-ideológiai folyományaira még visszatérek.) Magyarán, a pastiche elbi-
zonytalanít ja a közlés alanyának státusát és mindenképpen szembenézésre kény-
szerít azzal a kérdéssel, hogy ki_ is voltaképpen a szerző? Azonosítható-e 
valamiképp? Elválasztható-e a szöveg alapján, a szöveg belső sajátosságai ré-
vén attól a szerzőtől, aki a közlés látszólagos alanya és egyben tárgya is? 
Elvileg egyáltalán nem bizonyos, hogy igennel válaszolhatunk ezekre a kérdé-
sekre. A Szindbád hazamegy esetében talán sikerül végrehajtani ezt az elvá-
lasztást . 

Proust álláspontját továbbgondolva mindenesetre igen aktuális irodalom-
felfogáshoz jutunk, amelynek lényege, hogy megszűnik az írás és az olvasás 
közötti hierarchia. Az írást ugyanis tekinthetjük úgy, mint az olvasott szö-
vegek transzformatív átvételét, az olvasást meg mint az olvasott szöveg újra-
írását. Ekkor viszont a pastiche, amely a művelet mindkét oldalát aktivizál-
ja és magában foglalja, az intertextualitás néven emlegetett összefüggésrend-
szer kellős közepébe vezet. Márpedig néhány éve még divat volt az intertex-
tualitásban látni az irodalom lényegét, miután kifulladtak a tiszta irodal-
miság megragadására irányuló törekvések. Az intertextualitás legszélsősége-
sebben kitágított fogalma tehát nem más, mint a generalizált pastiche. Az 
írói személyiség, ha nem is tűnik el teljesen, az alkalmazott és egymásra ve-
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tített kódoknak a szöveg funkcionálásához szükséges egyik elemévé válik. A 
stíluselemek (esetünkben Krúdy stílusának elemei) elveszítik primér kifejező-
értéküket, és egy új szemantikai értékkel telítődnek: egy írói névre, vagyis 
Krúdy Gyulára utalnak újra meg újra. Ez nyilvánvaló elszegényedést jelent. A 
pastiche műfaja tehát elvileg a szövegek összjátékából születő anonim iroda-
lom eszméjét tolja előtérbe. Csak espace littéraire létezne így, vagyis az 
irodalom működés- és mozgástere, amelynek megvannak a maga belső mechanizmu-
sai és törvényei, amelyben a szerzői szubjektum, ha egyáltalán azonosítható, 
alárendelt, jelentéktelen szerepet játszik. 

Ez persze csak gondolati játék, szélsőségesen sarkított absztrakció, a-
melynek gyakorlati irodalmi érvényessége nincs és nem is lehet. De mint el-
vont lehetőség igenis felmerül és egyáltalán nem véletlen, hogy a hetvenes é-
vekben zajlott róla a legélénkebb vita; s mint elvont lehetőség, visszahat az 
irodalom gyakorlatára is. Magát az intertextualitás fogalmát Bahtyin művei 
juttatták be az irodalmi viták középpontjába, noha az orosz tudós elmélkedé-
sei az idegen szó problémájáról és a beszédérintkezés láncolatában összekap-
csolódó szövegekről még csírájában sem utaltak effajta szélsőséges elképzelé-
sekre. Riffaterre mondotta, hogy a hetvenes évek végére az intertextualitás 
problémája lett az az alma, amelyből hirtelen mindenki harapni akart. Aztán 
bebizonyosodott, hogy parttalanított változatában még nagyobb konfúzióhoz ve-
zet, mint a tradicionális hatás-teória, amelynek felváltására szánták, egyéb-
ként joggal. Körültekintően alkalmazva viszont jelentős eredményekhez vezet-
het (és vezetett is) az összehasonlító irodalomkutatás, a nyelvtörténet vagy 
az antropológia területén. A lényeg, mint Greimas leszögezi, az, hogy nem 
szabad intertextualitásról beszélnünk minden esetben, amikor voltaképpen egy 
bizonyos beszéd (diskurzus)-típusba tartozó szemantikai, szintaktikai struk-
túra-azonosságról van szó. Az intertextualitás fogalmát a különféle diskur-
zus-típusok közötti kapcsolatok vonatkozásában helyénvaló csak tárgyalni. 

A pastiche elméleti problémakörét természetesen azért vázoltam fel ilyen 
sietősen, hogy Márai regényét a fenti szempontok alapján, de főleg a szerzői 
szubjektum státusának mérlegelésével elhelyezhessem az intertextualitás le-
hetőségeinek skáláján. A Szindbád hazamegy 1940-ben íródott. Márai ekkor már 
az egyik legsikeresebb magyar írónak számít és ehhez mérhető írói öntudattal 
is rendelkezik. Alighanem kizárhatjuk hát azt a lehetőséget, hogy azért fo-
lyamodott volna a pastiche műfajához, mert saját személyiségét mintegy el a-
karta volna réjteni egy idegen írói világ kulisszái mögött és így, rejtőzköd-
ve, saját írói énjét többé-kevésbé feloldva akart volna megfogalmazni valami-
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lyen bonyolult, nehezen megfejthető üzenetet. Mi vonzotta tehát Krúdyhoz, he-
lyesebben mit látott ebben az íróban? 

Már a mottó is sokat elárul: Márai azoknak ajánlja könyvét, akik ismerték 
és szerették Krúdyt és "gyászolják a világot, mely utánahalt". Ez a világ 
egyrészt kétségkívül a Krúdy teremtette mű-világ, másrészt viszont — és itt 
lép be Márai, az interpretátor — ez a mű-világ a jelképe valaminek: annak, 
amit az író az igazi Magyarországnak tart, s amellyel felfogása szerint Krúdy 
valamiképpen egylényegű volt. Az első mondat a következőképpen hangzik: 
"Szindbád, a hajós, író és úriember — fiatalabb éveiben szeretett ez álnév 
alatt rejtőzködni — egy májusi reggel korán indult el Óbudáról, mert estére 
hatvan pengőt kellett szerezni." A rétegek, vagy mint korábban mondtam, a 
"kódok" világosan elkülönülnek ebben a mondatban és ez rávilágít arra is, 
hogy miféle pastiche-ról van itt szó. Márai világosan jelzi, hogy Krúdy hőse 
nevében fog beszélni ("Szindbád, a hajós"), de utána rögtön azt is, hogy 
Szindbádot Krúdy Gyulával, az íróval azonosítja, illetőleg a Krúdy-legendából 
vagy Krúdy-mítoszból vett elemekkel gyúrja össze a Szindbád-rekvizitumokat. 
Az "úriember" jelző lehetne szintén egyszerű átvétel Krúdytól, valójában vi-
szont, mint később látni fogjuk, erősen interpretatív elem. Óbuda már első-
sorban az öreg Krúdy életének színtere és csak másodsorban tartozik Szindbád 
világához; a megszerzendő hatvan pengő említése pedig egyértelműen az író u-
tolsó éveinek közismert anyagi gondjaira, illetve általa a "magyar írósors" 
névvel jelölhető közhelyre utal. 

Tehát az első mondattól kezdve világos, hogy Márai regényének három fő 
összetevője lesz: Krúdy Gyuláról az íróról a köztudatban elterjedt anekdoti-
kus-közhelyes történetek, a Krúdy-írásokból, főként a novellákból átvett és 
imitált stíluselemek, amelyek a "krúdys", ill. "szindbádos" hangulatot hiva-
tottak megteremteni, továbbá az az ideologikus világnézeti jellegű üzenet, 
amelyet ezekkel az eszközökkel Márai közölni óhajt, s amelyet Krúdy-interpre-
tációnak vagy még inkább az "igazi Krúdy" megragadásának állít. 

Hosszadalmas stíluselemzésre itt nincs mód, ezért hadd szögezzem le: Má-
rai helyenként egészen lenyűgöző stílusbravúrt hajt végre, és ha regénye a 
mai és más szemléletű olvasót irritálja némileg, az nem a jól sikerült pas-
tiche-hoz szükséges stílusimitáló készség hiányából adódik. Egy ilyen mondat, 
mint pl.: "Szánkócsilingelés hallatszott valahol, a nők céklát főztek, s 
hosszú regényeket olvastak, melyeknek végén a hős ismeretlen célból külföld-
re utazott" — bármelyik Szindbád-novellába beleilleszthető lenne. Teljes 
mértékben sikerült felidéznie azt, amit Krúdyról szóló esszéjében Krúdy "ze-
néjének" nevezett és ez a zene Krúdynál válóban lényegi vonás. Miért érezzük 
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hát, hogy Márai regényében mindez megmarad jól sikerült imitációnak, hogy a 
Szindbád hazamegy csak Krúdy világának felületét érinti meg, valójában azon-
ban erőteljesen, sőt erőszakosan deformálja azt egy meghatározott ideológiai 
cél érdekében? 

Erre a kérdésre ismét a rétegek túlzott egyértelműséggel történő elvá-
lasztásában kereshetjük a magyarázatot. Az empátiás-belehelyezkedő, Krúdy 
stílusát pusztán minél hívebben felidézni kívánó mondatok valójában kisebb-
ségben vannak Márai regényében. A szöveg nagyobbik részét az olyan fordulatok 
teszik ki, amelyek leplezetlenül és egyértelműen interpretálják, magyarázzák 
Krúdyt, mégpedig elsősorban világnézeti, morális, ideológiai és csak kisebb 
részben esztétikai szempontból. Vegyük először az esztétikai oldalt. Krúdy 
esszéjében Márai kettősséget fedez fel Szindbád írójának attitűdjében. "Ez a 
költő úgy menekült a vaskos valóságba, mint a világtól megriadt gyermek a 
szülői ház bizalmasságába." Fontos paradoxon ez: ezzel magyarázza Márai a 
részletek túláradó bőségét Krúdynál, illetve másfelől a másik, sokak által 
regisztrált vonást a menekülés állandóan jelen lévő motívumáról, amely a min-
den illúziótól mentes otthonkereséssel függ össze. De Krúdy szerinte mást is 
tett. Az aprólékosan és mindenki másnál részletesebben ismert valóságot áte-
melte egy általa megteremtett és csak műveiben létező tündéri színekben pom-
pázó univerzumba. S tette ezt oly módon, hogy közben tagadta "a valóság tör-
vényeinek érvényét az élet mélyebb térfogatai, az emlék, a vágy és a képzelet 
birodalma között". Ez az ember, aki "mindent tudott a magyarok szokásairól 
Árpádtól napjainkig", állítja Márai, nem volt népszerű: csak az írók szektája 
becsülte s néhány olvasó. 

Érdekes, hogy Krúdyról halála után egy másik "polgári" író, Hevesi And-
rás is rendkívül hasonlóan, bár a Márai-féle rikítóan túlzó megfogalmazások 
nélkül nyilatkozott. "Jellemző, többször ismétlődő gesztusa a szökés" — ír-
ta 1934-ben — , "amellyel kíméletlenül, szinte brutálisan kiszakítja magát 
minden állandó vonzalom, minden emberi kapcsolat öleléséből." Két évvel ké-
sőbb már egyenesen azt állítja, hogy "A társadalmi békét, a nemzet egységét 
a pártokra és fajokra töredezett Magyarországon az utóbbi években már egye-
dül Krúdy Gyula képviselte, aki egyforma örömmel írt zsidó, liberális, kato-
likus és fajvédő lapba, anélkül, hogy bármelyiknek a szelleméhez alkalmazko-
dott volna." A jellemzésben persze van irónia és némi szánalom is, de ugyan-
akkor leplezetlen csodálatot tükröz. És tükrözi azt is, miként látta a két 
író Krúdyt és egyben saját korát. Az időből kiszakadt, anakronisztikus, az 
irodalmi élet peremén vegetáló lénynek látták Szindbád íróját, s ezért kissé 
el is túlozzák népszerűtlenségét. A hibát viszont saját korukban látják, és 

107 



némi irigységgel szemlélik ezt az embert, aki semmilyen módon nem óhajt be-
kapcsolódni ebbe a korba, még úgy sem, hogy tiltakozik ellene. Krúdy a ma-
gyarság lényegéhez tartozik, Krúdy ugyanakkor népszerűtlen: Márai szerint ez 
azt jelenti, hogy a magyarság tért le a helyes útról, ezért került Krúdy "ki-
sebbségbe", a perifériára. Ez már mítosz, az igazi író hivatásának polgári-
humanista mítosza, hiszen az igazi író az, aki az örök dolgokra függeszti te-
kintetét. És ez a mítosz a lényegbeli különbségek ellenére eltakarja a való-
ságos Krúdyt mind Márai, mind Hevesi elől, lehetetlenné teszi számukra, hogy 
észrevegyék írói világának fejlődését, Szindbád arcának változásait. De azt 
is megakadályozza, hogy észrevegyék azt a humorba és öniróniába oldott, de 
mégiscsak már a 10-es évek közepétől jelen lévő, keserű abszurditást, amely 
Szindbád világához olyannyira hozzátartozik. Nem veszik észre, hogy Szindbád 
azért szeret mindent,"ami hazugság, illúzió, elképzelés, regény", mert csak a 
formákban, a mindennapi élet apró rítusaiban hisz, azokban is csak annyira, 
hogy segítsenek elviselni a bölcsőtől a koporsóig kitöltendő időt, mert más-
ra, mint a formákhoz való ragaszkodásra nem lát lehetőséget. 

Márai regényében viszont úgy látjuk Szindbádot, vagyis Krúdyt, mint vala-
mely egyedül általa álmodott álom, látomás birtokosát a "régi országról", a 
nemzet lényegéről, s amely — ez is elég régi közhely Krúdynál — égi gordon-
kahang gyanánt szólal meg lelkében, amikor jő az ihlet perce. Márai "komoly 
embert", "túlfeszült lényeglátót" csinál Krúdyból, hogy Bibó kifejezésével 
éljünk. így például szellemesen és találóan ragadja meg Krúdy írásmódjának 
azt a jellemző sajátságát, hogy a kimondott dolgok tulajdonképpen a kimond-
hatatlan, mert csak patetikusan dagályos módon megjeleníthető érzelmek he-
lyett hangzanak el, s közvetítik mintegy tompított formában ezeket az érzel-
meket. "Nézte az asszonyt a hajós és gyöngédség áradt el szívében azzal a 
rejtélyes áradással, ahogy a tavaszi vadvíz ömlik el a komor, fagyott földe-
ken. (...) De hangosan, szigorúan azt mondta: — A fontos az, hogy egészen 
apró legyen a töltelék a káposztában." A narrátor egészen közvetlenül, állító 
formában alakítja a Szindbád—Krúdy mítoszt. Nála az író "a süket világ hege-
dűse", aki a világot "minden reggel olyan érzésekkel kereste fel, mint a 
csősz a dobra került birtokot, melyre nem vigyáz már senki, csak az Isten és 
Szindbád, a hajós". 

Márai ösztönös, ihletett írónak tartja Krúdyt, de ez a véleménye önmagát 
is zavarja kissé. Ezért nevezi az idézett esszében "megdöbbentően tudatos í-
rónak", s ezért szentel a regényben egy hosszabb fejtegetést Krúdy "érthetet-
len, önmaga számára is megmagyarázhatatlan értesültségéről", amelyet az író 
nem iskolában tanult volt. Szindbád utolsó napjának helyszínei az otthonta-
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lan, menekülő hős koncepciójának megfelelő otthonpótlékok: a gőzfürdő, a ká-
véház és a vendéglő. Megannyi alkalom az apró részletmegfigyelések pazar hal-
mozására. A több, mint ötven oldalas, gondolatritmusra épülő betét, amely Má-
rai könyvének pontosan a közepét, súlyponti részét foglalja el, s amelynek 
egyedüli célja annak megvilágítása, hogy miért írt, mit írt és hogyan írt 
Szindbád, miben állott írásművészetének lényege, szintén a legnehezebb írói 
feladatok egyikének bravúros megvalósítása. 

Az "írt, mert..." kezdetű mondatok mindegyike az említett Krúdy-mítószt 
igyekszik alátámasztani, szintén részlet-elemek interpretációján keresztül. 
Számunkra azonban ennél is tanulságosabb, hogy e hosszú, szenvedélyes tiráda 
után félreérthetetlenül az "eredeti" narrátor szólal meg, vagyis az az elbe-
szélő, akit egyértelműen elválaszthatunk a szorosabb értelemben vett pastiche  
elbeszélőjétől. Külső szemmel láthatjuk hirtelen az addig érzelmes lelkesült-
séggel bemutatott írásművészet eredményét. "(így írt Szindbád, a hajós. Miről 
írt? Mindenről, amit elmondtunk, s arról is, amit nem lehet szavakkal elmon-
dani. De a nyomdász, amikor felvitte a 'Magyar Szabadság' szerkesztőjének a 
pünkösdi tárca nedves kefelevonatát, ijedten kérdezte: — Kiadjuk ezt a tár-
cát, szerkesztő úr?... Tudniillik négy hasábon át nem történik benne semmi, 
csak az, hogy egy ember megeszik egy halat!...)" Ez a rész közvetve azt is 
megmagyarázza, miért nem értik az emberek Krúdy-Szindbádot: mert csak jelen-
téktelen és szándékoltan hétköznapi részletek halmozását látják ott, ahol 
voltaképpen egy egész írói univerzumot kellene érzékelniük. Nem értik, hogy 
miként lehet egy írásmű tárgya egy hal elfogyasztása, hiányolják a "történe-
tet", nem képesek befogadni e közvetett módon feltárulkozó írói világ gazdag-
ságát. így látja Márai Krúdy írói nagyságát és tragédiáját. 

Mielőtt rátérnénk Márai sajátos világképére és ideológiájára, amelynek 
kifejezésére voltaképpen eszközül használja Krúdyt, említést kell tennünk re-
gényének talán leggyengébb, esztétikailag legvitathatóbb szintjéről, a mora-
lizáló-anekdotikus megoldásokról. Ezek egyáltalán nem elhanyagolható össze-
függésekben bukkannak fel, ugyanakkor a mai olvasó talán éppen ezeket érzi a 
legdisszonánsabban hamisnak. Olyasmikre gondolok, amikor pl. Szindbád közli, 
hogy az ősi magyar bánat eredete nem más, mint az a havi 450 korona, amely 
mindig, minden magyar ember zsebéből hiányzott. Vagy amikor jelentőségtelje-
sen felteszi a kérdést: "Milyen lehet négy deci bor?". Ezek pontosan ama pró-
zaírói manírok közé tartoznak, amelyeket Erich Auerbach, a Mimézis című vi-
lághírű mű szerzője szellemes, de legtöbbször mértéktelenül túláltalánosított 
részletmegfigyelésnek, illetve röviden "link dumának" nevez. 
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Nos, az az ideológia, amelyet Márai Krúdy alakjával összegyúr, az úriem-
berség kategóriájából érthető meg legjobban. Megtévesztő szó ez, mert tényle-
gesen szerepet játszik Krúdynál is, de feltehetőleg egészen más gondolati 
tartalommal, mint ahogyan azt Márai sugallja. Szindbád tragédiája Márai sze-
rint az, hogy "úrnak és írónak született egy világban, amelynek nem volt töb-
bé szüksége sem igazi urakra, sem igazi írókra, mert a kettő, Szindbád sze-
rint, egy és ugyanaz". Mielőtt elkezdenénk gyanakodni, hogy ez az egész az 
"úr ír" formuláról jutott eszébe Márainak, ne feledjük, hogy maga is magyará-
zatra szorulónak érzi ezt az állítást. Urak voltak szerinte Vörösmarty, Ber-
zsenyi, Arany és Petőfi egyaránt. Eléggé elképesztő együttes, de Márai tovább 
magyaráz: "Nem a rang és mód jelentette a hajós számára az urat, hanem a nagy-
lelkűség és az igaz indulat, amellyel valaki vállalja sorsát és szerepét a 
világban." Az író sorsa és szerepe a nemzet nevelése és a végső dolgok, az 
örök értékek szem előtt tartása. 

Itt érkeztünk el Márai 1942-ben írott pamfletjének eszmeköréhez, melynek 
címe: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Ebben a gyakorta rokonszenves hevüle-
tű és jó meglátásokat tartalmazó, de egészében véve mégis hajmeresztően irre-
álisnak tűnő okfejtésben Márai kissé zavaros elitizmusa jut kifejezésre. Min-
den gyűlölete és támadókedve a "tömegember" ellen irányul. Ortega után szaba-
don, az eltömegesedésben látja minden rossz forrását, jószerivel még a világ-
háború kitörését is ezzel magyarázza. Joggal hangsúlyozza, hogy a világka-
tasztrófáért mindenki felelős, de a kiutat ismét csak abban látja, hogy a tö-
meg ismét rátalál hivatott vezetőire, akik tehetségük révén lettek azzá. "A 
magyar nemzeti eszme mindig a minőség küzdelmének jegyében állott..." — 
mondja, meglehetősen fura történelemszemléletről téve tanúbizonyságot. Az Or-
tega-elitizmust,a Németh László-i minőségeszményt és a szentistváni gondolat 
ideológiáját ötvözi egybe, hogy koncepciót alkosson a magyarság hivatásáról a 
térségben, vagyis Délkelet-Európában. "Egységes magyar faji képletet sohasem 
tudunk teremteni" — jegyzi meg rokonszenves és félreérthetetlen állásfogla-
lással a fajelmélet ellen — , "de egységes, osztályfeletti és minden osztály 
öntudatát mély árammal átható magyar műveltséget teremthetünk..." Ennek a ha-
gyományokban gyökerező egységes szellemi igényérzetnek a megteremtői, a szent 
ügy papjai az erre méltó magyar írók, így pl. Krúdy-Szindbád. 

Krúdynál viszont a "tömeg" problémája a Márai jelezte értelemben fel sem 
merül. Szindbád úriember volt ugyan, de minden rendű-rangú ember vonzotta ér-
deklődését. (Az élet apró részletei iránti érdeklődése éppen egyfajta sajá-
tos demokratizmus jele volt nála.) Arra sem érezte magát alkalmasnak soha, 
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hogy eltévelyedett nemzetének megmutassa a helyes utat. A Márainféle pastiche  
árulkodóbb Máraira, mint Krúdyra nézvést. Pastiche ez, de elsősorban inter-
pretáció pastiche formájában, amely a műfajban rejlő elvi (és napjainkban kü-
lönösen izgalmas) lehetőségeket legfeljebb távoli visszhangként jelzi. 
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F А В • K I N G A 

MINDENNAPI ÉLET, ERKÖLCS, MŰVÉSZET 

(Kísérlet a 19. s z á z a d m á s o d i k fele m a g y a r irodalmának 
e g y s é g e s szempontú v i z s g á l a t á r a ) 

I. BEVEZETÉS: A LEÍRÁS MÓDSZERE 

írásom kutatási terv. A cím és az alcím által jelzett program alapján 
három, egymással összefüggő előzetes kérdéscsoport merülhet fel vele kapcso-
latban. Mindhárom kérdés a leírás problémáját érinti. Vizsgálatom csak az 
ezekre a kérdésekre adott/adható pozitív válaszok esetén indokolt és fogad-
ható el. 

1. a) Van-e egy korszaknak valamilyen egysége, rendszere? — Véleményem 
szerint igen. Ha nem így lenne, nem beszélhetnénk korszakokról, illetve a 
korszakokat nem a valóságos folyamatok egy lehatárolt szakaszának, hanem 
csak egy absztrakt-fiktív modellnek kellene tekintenünk, amely tehát nem a 
valóságban létezik, hanem csak azt helyettesíti a leírásban. — Melyek azok 
a tényezők, amelyek egy korszakot összetartanak, egységét megadják? Elsősor-
ban a társadalmi feltételek, lehetőségek, értékrendszerek, célok, normák, 
eszmények, szokások, konvenciók azonossága, és az ezek mögött lévő szemszög, 
amely megszabja, hogy adott időszakban hogyan látjuk a valóságot. 

1. b) Rendszerbe foglalható-e maga a leírás, egy adott korszak kultúrá-
jának leírása? Lehet-e egységes szempontokat érvényesíteni a leírásban? Nem 
vezet-e ez leegyszerűsítéshez, a tények eltorzításához? — Természetesen 
minden leírás torzít. Különösen leegyszerűsített egy ilyen rövid vázlat, a-
hol még a legfontosabb kérdéseket is csak egy-két szóval lehet jelezni. Még-
is, a rendszeralkotás igénye nélkül nincs értelme semmilyen korszakleírás-
nak. Valamiféle rendszerszerűséget, rendezettséget a rendszeralkotásra tuda-
tosan nem törekvő korszakleírások is megvalósítottak (pl.: művek tematikus 
vagy műfaji csoportosítása, szerzők társadalmi hovatartozása, időrend stb.). 
Adódik ez abból a szükségszerűségből, hogy a feltárt tényeket valamilyen 
sorrendben el kell rendezni, be kell mutatni. — De egy korszak kultúrájának 



egységes alapelvekre történő visszavezetése természetesen nem jelenti azt, 
hogy minden jelensége csak a feltételezett alapelvek alapján írható le, il-
letve magyarázható. 

1. c) Hogyan valósítható meg a rendszerszerűség igénye a leírásban? — 
Egy korszak irodalma csak akkor érthető meg igazán, ha a vizsgálat többolda-
lú, nem kizárólag irodalom-centrikus. Szükséges tehát, hogy legalább a rokon 
tudományágak (ez esetben: nyelvészet, nyelvfilozófia, filozófia, tudományel-
mélet, logika, történelem, művészettörténet, művelődéstörténet, értékszocio-
lógia stb.) eredményeit szintetizáljuk, vagy legalább figyelembe vegyük. — 
Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy milyen követelmények támaszthatók a 
rendező elvekkel szemben. Véleményem szerint a legfontosabb követelmény, 
hogy legyen magyarázó értékük."'" Az általam választott rendező elvekkel (min-
dennapi élet, erkölcs, művészet) kapcsolatban felmerülhet az a kifogás, hogy 
csak a tünetek, a jelenségek szintjét írják le, mivel maguk is csak követ-
kezmények. Valóban azok, mint ahogy mélyebb társadalmi-történelmi okok kö-
vetkezménye az a tény is, hogy egy adott időszakban miért éppen az erkölcs 
vagy a művészet válik középpontivá. Ennek a kérdésnek a megválaszolása a ku-
tatás egyik legérdekesebb és legfontosabb feladata. Elképzelhető tehát egy 
olyan jellegű vizsgálat is, amely a jelenségek, a konkrét megjelenési formák 
felől közelít a lényeg felé. 

2. A második problémakör a tudományos állítások, valamint az elméletek 
2 

ellenőrizhetőségével kapcsolatos. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása azért 
fontos, hogy világosan lássuk, hogy milyen rendszeren belül lehet egyáltalán 
érvényes valamely egyes állítás, illetve egy összefüggő állításrendszer, mi-
lyen meghatározott kereteken belül tulajdonítható nekik igazságérték. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy egy állítás, illetve egy állításrendszer elfogadása 
vagy elvetése csak abban az esetben értelmes, ha azon a körön belül vizsgál-
juk őket, amelyen belül egyáltalán érvényesek lehetnek. — Ezt a probléma-
kört Sós Vilmos vizsgálta."5 Az alábbiakban végig az б gondolatmenetére tá-
maszkodom. 

a) Egy tudományos elméletrendszer egy állításának igazságértéke vizsgál-
ható és eldönthető, de elsősorban azon az elméleti rendszeren belül, amely-

""Egy elmélet helyességének bizonyítéka végső soron az, hogy bármely más 
hipotézisnél jobban magyarázza az adatokat. Ld. például: J. R. S e а г 1 e: A 
beszédaktus mint kommunikáció. Kommunikáció, Bp. 1977. 25B. (Szerk.: H о г á-
n y i Özséb.) 

2A "tudományos" szó ebben a gondolatmenetben végig a "köznapi" ellentéte. 
3S ó s Vilmos: Modern igazságelméletek, Bp. 1978, főleg: 196—202. 
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пек az része, amelyben azt megfogalmazták. Más szavakkal ez azt jelenti, 
hogy az azonos időszakaszban keletkezett rivális tudományos elméletek igaz-
ságtartalmuk szempontjából nem vethetők össze. (Maguk az elméletek igen, de 
a bennük megfogalmazott állítások nem.) 

b) Maguknak a tudományos elméleteknek az igazságértékét a tudományos 
közvélemény keretén belül szokás vizsgálni. Ezeknek az igazságértéke attól 
függ, hogy általában igaznak tartják-e, elfogadják-e őket. Ez a tény viszont 
számos nehézséget és megoldatlan kérdést vet fel: mit jelent az, hogy egy 
elmélet általánosan elfogadott, kik tekinthetők illetékesnek abban, hogy egy 
elméletet elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak minősítsenek? 

3. A harmadik kérdés, amelyet érintenem kell, az az, hogy jogosult-e hi-
potézisek felállítása a kutatás során, illetve jogosult-e ezeket közzétenni? 
— Sós Vilmost idézem: "A tudós sokszor téved, és kutatása során néha zsák-
utcába jut, ez azonban mindig is a tudomány kockázatához tartozott. Minél e-
lőrehaladottabb egy tudomány, annál inkább megengedheti művelőinek, hogy egy 
részük minden haszon nélkül játszadozhasson, hiszen az ilyen játékoknak is 
lehet értelme, amint ez utólag már számtalanszor bebizonyosodott, amikor egy 
látszólag teljesen steril eredmény jelentős tudományos felfedezések forrá-
sa lett."4 

II. A RENDEZŐ ELVEK ÉS A VIZSGÁLT KORSZAK KÖZTI BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Az 1850-es évektől a századfordulóig tartó irodalomtörténeti korszak e-
gészéről vagy annak egy-egy részéről rendelkezésünkre állnak kitűnő feldol-
gozások. Hiányzik azonban a korszak irodalmának olyan áttekintése, amely az 
irodalmat a korszak többi kulturális megnyilvánulásaival és a mindennapi é-
let elemzésével együtt vizsgálja. Célom az egész korszak minden lényeges te-
rületének átfogó rendszerbe foglalása, minden lényeges jelenség egységes 
rendező elv alapján történő elemzése, az azonos mozzanatok, egy irányba mu-
tató tendenciák kiemelése a mindennapi életből kiindulva az önálló objekti-
vációkig (tudomány, művészet), a népi és a magas kultúra változásainak e-
gyütt-vizsgálata. Az irodalomnak természetesen kiemelt helye van ezen a 
rendszeren belül (hiszen ez vizsgálatom tárgya), a többi jelenség elemzése 
tulajdonképpen csak háttér ennek jobb megvilágításához, a korszak egységé-
nek kimutatásához. Meggyőződésem, hogy igazán csak akkor érthetünk meg egy 
jelenséget, ha nem szakítjuk ki összefüggéseiből, ha a vizsgált jelenség mö-
gött ott áll az az egész rendszer, amelynek az része. 

4 S ó s, i. m. 241—2. 
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A rendező elv, amellyel a vizsgált korszak legjobban megragadható: a min-
dennapi élet elmélete."' Ez: 1. egyrészt megfelel a leírás követelményeinek: 
egységes szempontú rendszerbe foglalja a jelenségeket, egységes kiindulópont 
alapján rendezi és magyarázza azokat; és 2. megfelel a kor fényeinek is, sőt 
a kor legjellemzőbb, leglényegesebb sajátossága éppen ennek a keretnek a se-
gítségével ragadható meg legjobban. 

1. A mindennapi élet elméleti keretén belül áttekinthetően, a teljesség 
igényével és egymásból levezetve, egymáshoz kapcsolódva rendezhetők el a 
vizsgált periódus jelenségei, a következő módon: 

a) Először is vizsgálhatók a mindennapok legkülönfélébb tevékenységei: 
munka, tanulás, szórakozás, sport, öltözködés, levelezés, lakberendezés stb.^ 

b) Vizsgálhatók a mindennapi élet különnemű tevékenységeit, a viselke-
dést, emberi magatartást szabályozó, rendező, egységbe foglaló szabályrend-
szerek: a szokásrendszer és a nyelv.^ Ezeknek a rendszereknek a konkrét e-
lemzése megadja egy adott kor mindennapi életének alapjellegét. Szempontunk-
ból különösen fontos az a tény, hogy ezek a szabályrendszerek normatív jel-g 
legűek. Vizsgálatukkal megállapíthatók az emberi viselkedés legkülönfélébb 
aspektusaira vonatkozó előírások, szabályok, illetve az ezektől való elté-
rések. 

A "helyes magatartást" a mindennapi élet minden területén az etikett 
szabályozza. Ennek írásban rögzített foglalatai az illemtanok. Egy adott 
korszak etikettje, illemkódexe felöleli tehát a korszak mindennapi életének 
egészét, illetve éppen az a jellemző és érdekes, hogy előíró és viselkedés-
szabályozó funkciója mekkora területre terjed ki. A viselkedésszabályozó 
rendszerek kiemelése azért is fontos, mert a vizsgált időszak egyik sajátos-
sága éppen az erősen normatív jelleg. Az 50-es, 60-as években az erkölcsi 
normák szerepe nagyon erős, a századvégen pedig az élet egészét átszövi az 
etikettszerűség, a szabályozottság, a formalizáltság. 

"'A mindennapi élet elméletével kapcsolatos legfontosabb művek: L u k á c s 
György: Az esztétikum sajátossága, Bp. 1969. 27—126. — H e l l e r Ágnes: A 
mindennapi élet, Bp. 1970. — H e l l e r : Társadalmi szerep és előítélet, Bp. 
1966. — B e n c z e György—К i s János: A nyelv a mindennapi élet elméleté-
ben, Ált. Nyelv. Tan. 1970. 17—55. Az elméleti keret pontos kidolgozása még 
további vizsgálatokat tesz szükségessé. 

A kor hétköznapjairól ír: T а г г László: A délibábok országa, Bp. 1976. 
7Ezek általános elemzése: H e l l e r : A mindennapi élet, 192—251. Heller 

ide sorolja a munkát is. 
8H e 1 1 e r, i. m. 204-6. 
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Érdekes és új szempontokat kínál a nyelv vizsgálata is. Tudjuk, hogy a 
g 

nyelvet konstitutív szabályrendszer hozza létre. Az így létrejött nyelv 
használatát, a beszédtevékenységet is elsősorban természetesen konstitutív 
szabályok irányítják. A nyelvi norma ilyen értelemben nem sérthető meg. U-
gyanakkor a nyelv használatára vonatkozóan kialakul egy másodlagos restrik-
tív szabályozási rendszer is, amely a már kialakult nyelvi rendszeren műkö-
dik. Azt írja elő, hogy milyen nyelvi formákat használjunk, használhatunk, 
és milyeneket nem. Ezek a nyelvhelyességi szabályok megszabják egy adott kor 
nyelvhasználatát (az ezektől való eltérés is: éppen ezektől való eltérés), 
és mint ilyenek jellemzőek minden korszakra. A preskriptív nyelvtanok, sti-
lisztikák tükrözik a kor ideális nyelvhasználati modelljét. Ehhez viszonyít-
hatok tehát az eltérések. 

Arra, hogy a nyelvhasználat vizsgálata mennyire fontos a művelődéstörté-
neti kutatásban, sőt, része kell hogy legyen annak, Szabolcsi Miklós muta-
tott rá. 1 0 

Egy másik, szintén a nyelven belül működő másodlagos szabályrendszer, a-
mely tulajdonképpen az etikett része, és a viselkedési előírásokhoz tarto-
zik: a társalgási szabályok gyűjteménye. Azoké a szabályoké, amelyek azt ír-
ják elő, hogy adott körülmények között miről illik vagy kell beszélgetni. A 
társalgási szabályok jellege, egyáltalán: létezése és a társalgás uralkodóvá 
válása a beszélgetés fölött szintén jellemez egy kort. 

c) Vizsgálhatók a mindennapi élet közvetlen termékei: a naplók és a me-
moárok. A korban különösen sok van belőlük. 

d) Vizsgálhatók a mindennapi életből kiemelkedő objektivációk: a tudo-
mány, a művészet és a filozófia. A szabályalkotó, előíró jellegű termékek 
keresése továbbra is nagyon fontos (pl.: normatív kritikák: Gyulai elvei és 
tevékenysége; preskriptív poétikák, követendő példává emelt művek és szer-
zők). Ezek mutatják az adott kor elvárásait és az azokhoz való viszonyt. A 
változás is ezeknek a vizsgálatával érhető leginkább tetten: maguknak a sza-
bályba foglalt követelményeknek a megváltozásában (amit az mutat, hogy új 
szabályok váltják fel a régieket), és a szabályokhoz való viszony megválto-

g 
3. R. S e a r l e : Speech Acts, Cambridge, 1969. — B e n c z e — K i s , i. 

m. 29—48. 
1 0 S z a b о 1 с s i Miklós: Halandzsa. Nyelv és valóság Karinthy Frigyes mű-

vében. Kortárs, 197B/3. 469. 470. 
^ H e l l e r , i. m. 297. A társalgási szabályok elemzéséhez kiindulópont 

lehet: P. G r i c e : Logic and Conversation, 1967. Kézirat. Egy adott korszak 
társalgási nyelvének elemzését T. L o v a s Rózsa végezte el: A társalgási 
nyelv. Nyelvünk a reformkorban, Bp. 1955. 435—96. 
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zásában (elfogadásuk vagy elvetésük, illetve ezek mértéke). Egy (bármilyen 
jelenséget szabályozó) szabály megváltozását könnyebb felismerni, mint magá-
nak a jelenségnek a megváltozását. 

e) A mindennapi élet és a belőle kiemelkedő objektivációk vizsgálata ki-
adja az adott korszak életének egészét. A szabályrendszerek segítségével 
megragadhatók a látszólag rendezetlen és néha egymásnak ellentmondó tevé-
kenységekben a közös vonások, az emberi lényeg, amely a korszakot meghatá-
rozza, egységét megadja. A korszak egységének megragadásához Sőtér István 

12 
tanulmánya ad kiinduló szempontokat. Az emberi lényeget, emberi természe-
tet "Néha egyetlen társadalmi osztály embertípusa képviseli, de leggyakrab-
ban többféle osztály, réteg vagy csoport típusainak egymáshoz való viszonya-
iból, konfliktusaiból vagy szövetségeiből alakul ki egy korszak legjellem-
zőbb képviselőinek arculata." Ez a csoport nem feltétlenül esik egybe a 
társadalom alapvető osztályainak egyikével vagy a történelmi szerepvivőkkel. 

Halász Gábor tanulmánya szerint a századvégen ilyen, az emberi lényeget, 
és azon keresztül a kort meghatározó osztály a polgárság, amely a különböző 
rétegeket, az egész társadalmat "egy általánosan elfogadott eszményben egye-
sítette"."'"^ A polgár lesz az eszmény, a polgári létet, életformát fogadja el 
és utánozza minden réteg. A polgárságot utánozza a parasztság is. Éppen a 
parasztság polgárosodásának fogalmával szokás jellemezni a paraszti társada-
lom alapvető átalakulását a 19. században. A változás kritikus pontja pedig 
éppen a 19. század utolsó harmada. Ennek a folyamatnak a következménye a 
paraszti magatartás és kultúra egészének átalakulása, az ún. "új stílusok" 
megjelenése a népi kultúra minden ágazatában. 

Az eszmény tehát a polgár. A polgár eszménye pedig a művész. (A kérdés 
természetesen nem ilyen egyszerű, és további vizsgálatokat igényel. Kétség-
telen ugyanis, hogy a legelső és leghosszabb ideig mintát adó és utánzott 
társadalmi réteg az arisztokrácia volt. A nemesi eszményekkel, értékrenddel 
és életmóddal szemben azonban éppen a századvégen jön létre egy polgári ér-
tékrend és életstílus. Ennek egyik legfőbb összetevője a műélvezés. Ez a ré-

1 о 
S ő t é r István: A korszakok és az irányzatok. Az ember és műve, Bp. 

1971. 103-125. 
1 3S б t é г, i. m. 124. 
' ^ H a l á s z Gábor: Ferenc József-i idők. Válogatott írásai, Bp. 1977. 392. 
1 5V ö г ö s Károly: A parasztság változása a XIX. században. Problémák és 

kérdőjelek. Ethnographia, LXXXVIII/1. (1977), 1-13. 
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teg hozza divatba a kultúrát, a kulturáltságot, a művészetekkel való foglal-
kozást . ^ 

2. A mindennapi élet tágan értelmezett elmélete (beleértve a mindennapi 
életből levezethető "élet egészét" is), elvileg bármelyik korszak vizsgála-
tára alkalmas lehet. Az 1850-es évek és a századforduló közti időszakra vo-
natkoztatva azonban nemcsak hogy alkalmas, hanem az egyetlen adekvát vizsgá-
lati keret, amellyel a korszak lényege valóban feltárható. A vizsgált idő-
szak legjellemzőbb sajátossága ugyanis az, hogy a mindennapi és nem minden-
napi élet különféle tevékenységei, objektivációi keverednek, egymásba mosód-
nak, átveszik egymás funkcióját. Az egész élet rendező elve kezdetben az er-
kölcs, majd a művészet, néhány kivételes esetben a kettő együtt. Magukban a 
művekben ez a tény sokszor az etikai és/vagy az esztétikai szép problémájá-
nak középpontba állításaként jelentkezik. A mindennapi élet funkcióját (a 
mindennapi élet maga is egy objektiválódás; keret, mérce, amely eligazítja 
az embert minden tevékenységében, célt, irányt ad azoknak, értékelési krité-
riumokat, szempontokat, normákat állít stb.) a korszak első felében, az 50-
es, 60-as években az erkölcs, a századvégen pedig a művészet veszi át. A 
korszak középső szakaszában a kettő sajátosan keveredik, pontosabban mind-
kettő jelen van, de egyik sem kizárólagos, egyik sem az élet minden terüle-
tét átfogó rendező elv. Egy rövid időre visszaáll a "normális" rend, minden-
napi és nem mindennapi szokásos viszonya, ahol a mindennapi élet funkcionál 
mindennapi életként. Az 50-es években tehát az erkölcs, a századvégen pedig 
a művészet szervezi, rendezi és irányítja az egész életet, köréjük épül ki 
minden tevékenység. Érvényes ez az emberek magán- és közéletére, az életvi-
tel megválasztására, valamint a korszak művészi alkotásaira. 

III. AZ 1850-ES, éO-AS ÉVEK: AZ ERKÖLCS A MINDENNAPI ÉLET SZEREPÉBEN 

A korszak egészét, az élet minden szintjét áthatja egy nagyon erős er-
kölcsi beállítottság. Különösen az 50-es évekre jellemző (az egész korszak-
ra egységesen!) a partikularitáson való felülemelkedés, a köznapi élet, ma-
gánélet, egyéni művészi ambíciók teljes alárendelése a nemzet szolgálatának, 
vélt érdekeinek.17 Az írók, költők nagy része egyéni tehetsége, szándéka, 

^ A kérdés további vizsgálatával kapcsolatban fontos szempontokat vet fel 
L o s o n c z i Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben, 
Bp. 1977., főleg 154-8. 

1 7A korszak egységes jellegére mutat rá többek között például K o m l ó s 
Aladár: "A világosi katasztrófa politikai tanulságaiból levont erkölcsi és 
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igénye ellenére is lemond bizonyos témákról, irányokról, műfajokról, hang-
nemről; másokat pedig szándékosan előtérbe helyez, ha a nemzeti ügy érzésük 
szerint ezt kívánja. Csak azt és úgy írják, amit és ahogy hasznosnak tarta-
nak ebből a szempontból, vállalva a művészi szint esetleges süllyedését is. 
Az erkölcsi szempont tehát fontosabb a művészi-esztétikai követelményeknél. 
Ezt az erkölcsi felelősségből fakadó "önkorlátozási folyamatot" Németh G. 

18 
Béla elemzi. Nemcsak az egyedi emberi, hanem az általános emberi törekvé-
seket is a nemzeti, közösségi céloknak rendelik alá. Ennek a szándéknak sok-
féle, hatásában és következményében igencsak különböző magatartás egyaránt 
része. Része a lelkiismeretvizsgálat, az önvád, a felelősség keresése és 
vállalása, az elhallgatás; de része a passzív rezisztencia, a túlzott ma-
gyarkodás, az eszményítés is, továbbá az a feltétlen követelmény a művészeti 
alkotásokkal szemben, hogy pozitív és negatív példákkal szolgáljanak a nem-
zet számára. 

A kor minden jelentős alakja erős morális tartással rendelkező, felelős-
ségteljes egyéniség. A leginkább közismert talán Deák Ferenc példája, példa-
adása. De így jellemzi mások magatartását is Németh G. Béla: Arany lényének 
legjellemzőbb vonása "kemény, humánus moralitása", Eötvös "egyik legtisz-
tább, legegyenesebb emberi egyéniség a magyar irodalomban", Madách Imréné 
Majtényi Anna pedig "még köznapi életét, magatartását is tudatosan rendelte 
alá a korszak nagy nemzeti-közösségi céljainak és eszményeinek. A szabadság-
háború idején maga ösztönözte környezetét személyes részvételre, anyagi ál-
dozatokra, s az utóbbiakból б is kivette részét. A bukás után pedig, az ál-
talános kiábrándultság, a számtalan személyes veszteség ellenére is hinni 
akart és tudott eszményeiben, és továbbra is jegyükben rendezte életét. (...) 
A magyar történelem nagy asszonyalakjai közé tartozott, nem közszereplése, 
hanem magatartása alapján. S ahhoz a valóban emelkedett rétegéhez kora veze-
tő osztályának, mely személyesen érezte magát minden tettében felelősnek a 

19 
nemzet arculatának formálódásáért. — A példákat tovább szaporíthatnám, 
de azt hiszem, hogy az utóbbi idézet meggyőzően bizonyítja azt, hogy mennyi-
re a korszak egészére jellemző az egyéni érdekek, szempontok háttérbe szorí-
tása a közösségivel szemben. 

művészi következtetések kisugárzása úgy áthatotta az egész kort, hogy ezt 
szívták azok is, akik a deáki politikát nem tették magukévá. Ez a magyaráza-
ta, hogy gyakran 48-as költők is az irodalmi Deák-párt világnézetét és művé-
szi elveit követték." A magyar költészet Petőfitől Adyig, Bp. 1959. 120. 

18 
N é m e t h G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad, Bp. 1971. 24—6. 

1 9 N é m e t h , i. m. 95., 107., 151—2. 
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A kor gondolkodóinak önmagukkal és másokkal szemben támasztott erkölcsi 
követelménye kettős: egyrészt levonni az események tanulságait, illúziótla-
nul szembenézni a valósággal, másrészt eszményíteni, eszményítve megőrizni 

20 
és továbbadni a múlt értékeit. 

Az elmondottakból már következik, hogy ez az erkölcsiség uralkodik az 
egyes művekben is. Elsősorban azok tartalmában. Csak néhány példa, ismét Né-
meth G. Bélától: Arany balladáiról ezt írja: "A nemzeti önfenntartás ösztö-
nének, a nemzeti ethosz élesztősének nagyszerű eszközei lettek kezében. Er-
kölcsi óvások a meggondolatlan tett, bizonyítékok a történelmi cél- és esz-
ménytelenség ellen, ...". Az Arany-epigonokról pedig: "A nemzeti liberális 
erkölcsiséget, emberideált abszolútnak tekintették, s ennek jegyében eszmé-

21 
nyítve rajzolták verses epikájuk hőseit s a maguk érzéseit lírájukban." 

Az 50-es évek nagy művei mind a nemzet sorsával vagy a nemzet szempont-
jából döntő fontosságú és következményű emberi tulajdonságokkal foglalkoz-
tak (Arany, Kemény, Gyulai). Az erkölcsiség azonban nemcsak elvonható tarta-
lomként jelenik meg, hanem egy mélyebb, átfogóbb rendező elvként, a művet 
szervező eszmeként is jelen van, bizonyítva, hogy az erkölcs mennyire a kor-
szak lényegéhez tartozik. Erkölcsi alapon vetődnek fel a kérdések (bűn és 
bűnhődés, szándék és megvalósulás, tett és következmény, lelkiismeret és 
szenvedély szembeállítása stb.). A kor a nagy kérdésekre nem tud igazi meg-
oldást adni, "jobb híján" egy erkölcsi magatartást kínál. így például Madách 
Tragédiájának eszmei jellegű konfliktusa az erkölcs szférájában oldódik meg. 

1 22 
így látják egymástól függetlenül Rónay György és Németh G. Béla. — A Tra-
gédiához hasonlóan a morál külsődleges, a mű egészéből nem következő hirde-
tése a megoldása Arany legtöbb művének is. Erre először Ferenczi László mu-

23 
tátott rá. Szerinte Arany a Tolditól kezdve az Öszikékig végig alapvetően 
erkölcsi kategóriákban gondolkodik és ennek megfelelően alkot. Ez a szempont 
szabja meg témaválasztását, és ennek a következménye műveinek számos jellem-
ző vonása, például személytelensége és nyelvi befejezettsége. Arany ugyanis 
végig egy alapvetően elhibázott, de korában általánosan elfogadott elképze-
lés megvalósításához kíván hozzájárulni műveivel. Ez pedig az, hogy a nemzet 
homogén volta, az ellentétes osztályok közti ellentétek kiküszöbölése szük-
séges, lehetséges, és neveléssel, erkölcsi figyelmeztetéssel el is érhető. 

20 R ó n a y György: A regény és az élet, Bp. 1947. 68—9. 
2 1N é m e t h, i. m. 90., 101. 
22 

R ó n a y , i. m. 111.; N é m e t h , i. m. 160. 23 F e r e n c z i László: Arany János, a moralista, ItK, 1961/1. 55—60. 
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(Nem véletlen, hogy a változás Arany szemléletében _is a 70-es években törté-
nik. Ekkor bomlik fel végleg az addig kizárólagos erkölcsi szempont, válik 
teljesen nyilvánvalóvá az illúziók illúzió-volta. Éppen az addigi optimista 
irodalom ellenhatásaként jön létre a 70-es évek sajátos dezillúziós irodal-
ma . ) 

A korban általános ember- és nemzetnevelő törekvést mutatja az 50-es é-
vekben megjelent számtalan népnevelő és erkölcsnemesítő célzatú kiadvány is. 
Csak egy-két, címével is nagyon jellemző és sokatmondó példa: Arany tanácsok 
vándorló mesterlegényeknek útravalóul (1852), Ballagi Károly—Batizfalvi 
István: Történeti életrajzok. Szívképző, jellemnemesítő és oktatva-mulattató 
olvasmányul, az ifjúság számára (1852), István bácsi, a boldog családatya és 
okos gazda (1854), Boross Mihály: A hét halálos bún. Erkölcsi beszélyek 
(1857—8), Fekete János: Életiskola a magyar nép számára (1858), Alvinczi 
Ferenc: Erkölcsi példák (1858), Népnevelési közlemények a kath. egyház szel-
lemében. Szerk. és kiad.: Mészáros Imre (1858), Galgóczi Károly: Mire nevel-
je a magyar ember gyermekeit (1859). Ugyanezt az igényt mutatják a szolid 
fiatal lányok számára írt, bölcs közhelyeket tartalmazó emlékkönyv-versek is. 

Az erkölcsiség középpontba állítását Horváth János is az 50-es évek leg-
24 

főbb jellemzőjének tartja, és mindent ebből vezet le. Ez az erkölcsiseg 
az, amiben gyökeresen új a korszak. Ez az oka, alapja annak, hogy a nemzeti 
klasszicizmus jellege megváltozik, és hogy a magyar szellemiség történetében 
először önálló filozófia jön létre. Az erkölcsiség köré kiépülő új magyar 
filozófia összetevőit a következőkben jelöli meg: fegyelem, illúziótlanság, 
ebből következően passzivitás, tragikum-tudat, valóságtisztelet, fataliszti-
kusság. Ezeket ellensúlyozza az erkölcsi elem: a kötelesség- és felelősség-
érzet és a lelkiismeret. 

A legfőbb követelmény a kor gondolkodásában az erkölcsi felelősség. Ez 
magyarázza, hogyan, miért válhatott az erkölcs a korszak rendező elvévé. 
Tudjuk, hogy a mindennapi erkölcsben két esetben jöhet létre homogenizáló-

25 -
dás: a döntésben és a tudatos felelősségvállalásban. így tehát létrejöhet 
a mindennapi magatartáson való túlemelkedés a mindennapi élet szférájában 
is. Ennek a két magatartásformának az állandó jelenléte az élet minden szfé-
rájában — okozza az 50-es évek "emelkedettségét", egységesen erkölcsi jel-
legét. — A jelenség okai nyilvánvalóak: a reformkorból örökölt elvont kö-

24 
H o r v á t h János: 1848/49 irodalmi következményei. Arany magatartása 

az új helyzetben. Tanulmányok, Bp. 1956. 436—50. — Újabb költészetünk vi-
lágnézeti válsága. Tanulmányok, 466—81. 

2 5 H e 1 1 e r, i. m. 126. 
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zösségi morál, a konkrét társadalmi-történelmi helyzet és a kor romantikus 
tendenciáira jellemző eszménykeresés. 

A legfőbb ok maga a konkrét helyzet. (Ezt a korszak szinte minden kuta-
tója hangsúlyozza.) Az ötvenes években bármiféle cselekvés lehetősége kizá-
rólag az erkölcs területére korlátozódik. Erkölcsi jellegű a helytállás, az 
értékek megőrzésének igénye, erkölcsi színezetet kap a közélettől való visz-
szavonulás, a teljes passzivitás, vagy éppen egy-egy magán- vagy közéleti 
gesztus. A kor gondolkodói a túlzott idealizálással, eszményítő szándékkal 
az értékek hiányát, az eszménytelenséget kívánják pótolni. Az 50-es évek je-
lenében a kor emberei nem látnak követhető értékeket, normákat, eszményeket. 
Ezért vagy mesterségesen kell ilyeneket létrehozni, vagy a múlt értékeit, 
nagyszerű példáit kell feleleveníteni és megőrizni. Az első út vezet majd el 
a művészi külön-világ, külön-valóság kialakulásához, és a formanyelv megvál-
tozásához, a második megoldás pedig magyarázza a történelmi témák közked-
veltségét és túlsúlyát az irodalomban és a művészetek mindegyikében, löbbek 
között az értékhiány kompenzálására irányuló szándékból vezeti le az 50-es 
évek művészi magatartásának és maguknak a műveknek a moralitását, valamint a 

26 
"morális valóság" kialakulását Kiczenkó Judit is. 

A kor "magyarság-morálja" (Horváth János kifejezése) azonban már magában 
rejti az eltorzulás lehetőségét, veszélyeit is. Benne van ez a tendencia az 
eszményítő, illuzionista törekvésekben, ami felment a felelősség, egyáltalán 
a cselekvés kényszere alól. Hasonló eredményre, a felelősség áthárításához 
vezet az emberi szándékok pozitív voltát igazolni kívánó irány is, amely a 
történtekért a környezetet, a végzetet teszi felelőssé. 

Maga ez a kezdetben őszinte morális tartás is egyre inkább konvencioná-
lissá, formálissá, külsődlegessé válik; minden új törekvés gátjává egy ha-
gyományos erkölcs nevében. A népnemzeti eszményrendszer eltorzulásának fo-
lyamatát nagyon pontosan összegzi Pór Péter: "Jól ismert folyamat, miként 
váltott át ez az erkölcsi küzdelmekben nehezen kivívott esztétika az Isten-
Haza— Család szentháromságának tartalmát vesztett katekizmusává. A változat-
lanul őrzött tág dimenziókat egyre sekélyesebb álproblémák töltik ki; a köl-
tészet szerepe, illetve szerepének eszménye a világmozgató nagy összefüggé-
sek megérzékítése-megfogalmazása helyett valamiféle együgyűséghez közelítő, 
s így aztán mindenki számára egyformán s nyomban felfogható erkölcsnemesítés 

K i c z e n k ó Judit: Az "érzelmes regény" újjászületése. Az 1870-es e-
vek regénye. Kéziratos bölcsészdoktori disszertáció, Bp. 1973. 
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27 28 
lett. — Az "idealizáló jólneveltség" tehát nemcsak a festményeket jel-
lemzi, hanem az irodalom nagy részét is. Ezért a század 70-es éveitől egyre 
fontosabbá válik a különböző erkölcsök, szokások feltárása, egész szokásvi-
lágok elemzése, ütköztetése, szembesítése, a szokások szereppé merevedésének 
bemutatása (Mikszáth: Gavallérok, Új Zrínyiász, Beszterce ostroma; Petelei, 
Papp Dániel novellái, Tolnai regényei stb.). 

A vizsgált korszak további szakaszainak lényeges jegyei is kifejezhetők 
erkölcsi kategóriákkal. Nem véletlen, hogy a kor kutatói gyakran ilyen kate-
góriákkal jellemeznek egy-egy periódust, művet vagy alkotót. — A 70-es évek 
nemzedékére a sztoicizmus (is) jellemző. Németh G. Béla írja, hogy a sztoi-
cizmus általában akkor jelenik meg korjellemzőként, ha magas erkölcsi igényű 
réteg olyan történelmi helyzetbe kerül, amelynek etikai elveit sem elfogad-

29 
ni, sem cáfolni nem tudja. 

Az erkölcsi igények meg nem valósithatósága a század végére cinizmushoz, 
amoralitáshoz v e z e t . A m e n n y i r e jellemző a korszak elejére az erkölcsi 
alapállás, legalább annyira a korszak végére a moráltalanság vagy a valódi 
erkölcs helyettesítése ál-erkölccsel, formalisztikus becsület-fogalommal. 
Rónay György a századvég legtöbb tipikus jelenségét (kiszolgáltatottság- és 
tehetetlenségérzés, passzivitás, halálvágy, öngyilkosságok az életben és az 
irodalomban stb.) ebből az erkölcsnélküliségből vezeti le. 

IV. A SZÁZADVÉG: A MŰVÉSZET A MINDENNAPI ÉLET SZEREPÉBEN 

A századvégen az életvitel megszervezése a művészet, a művésziség, a mű-
vésziesség és az esztétikum jegyében történik. (Művészet, művésziesség és 
esztétikum nem azonos fogalmak, nem is azonos logikai szinten lévő kategóri-
ák. Hogy mégis egymás mellett használom őket, annak az az oka, hogy a szá-
zadvégen nehezen különíthető el egymástól a művészet jegyében és az esztéti-
kum jegyében szervezett élet, ennek igénye és megvalósulása is.) Az élet át-
művésziesítése, a mindennapi élet átesztétizálása, stilizálása, élet és mű-

27 
P ó r Péter: Az európai és a magyar szecesszió líraszemlélete. Helikon, 

1969/1. 118. 
P o g á n y Ü. Gábor találó kifejezése: Magyar festészet a XIX. század-

ban, 21. 
29 N é m e t h G. Béla: Létharc és nemzetiség. Bp. 1976. 67. 
30Еппек folyamatát R ó n a y elemzi: i. m. 210—15. — Adalék ehhez a prob-

lémakörhöz A s b ó t h János tanulmánya is: Irodalmi mozgalmak a kiegyezés 
után, Jellemrajzok és tanulmányok. Bp. 1892. 188—216. 
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vészét egységének keresése ekkorra a kort meghatározó jellemzővé válik. A 
folyamat természetesen korábban kezdődik; már az 50-es évektől vannak jelei, 
a 70-es évektől aztán egyre több példájával találkozhatunk. A lehető leghét-
köznapibb tevékenységeket is próbálják átművésziesíteni. Ennek egyik igen 
korai, talán első példája az evés művészivé tétele. A Pesti Napló egyik 1858-
as cikkében Kecskeméthy Aurél Az evés művészete (The art of dining) c. angol 
könyvet ismerteti. A könyvhöz részben elítélően, részben gúnyosan a követke-
ző megjegyzést fűzi: "Ezen az idealismus Jákob-lajtorjájáról a realismus 
földszínére esett s onnan a materialismus pinczéjébe sülyedő kor — nem cso-
da — ha az evést is a művészet szentélyébe helyezi." Jellemző az is, hogy 
az ismeretes a lap "Tudomány, művészet és irodalom" rovatában jelent meg. 

Ez még csak egy elszigetelt példa az 50-es évek végéről. De ettől kezdve 
egyre inkább művészetként kezdenek megélni minden hétköznapi eseményt. így 
például a szerelmet, a betegséget, a halált. Ez tükröződik a kor embereinek 
magánéletében és műveikben is. A halál művészivé tételének ábrázolása Re-

32 
viczkyvel kezdődik, és a korszak végén Csáth Gézával ér véget. Csáthnál a 
szépen megrendezett, esztétikussá tett halál kárpótol a szép élet elmulasz-
tásáért (Eroica, A varázsló halála). 

Az egész élet, az élet teljességének (nemcsak egy-egy jelenségének) esz-
tétikussá, művészivé tétele, valamint a művészet mint életforma a szecesszi-
óban válik határozott programmá. A szecessziós mozgalom célja a valóság sti-
lizálása. A mindennapi életből indul ki, a mindennapokat, a közvetlen kör-
nyezetet akarja széppé tenni. — De nemcsak a szecesszió igénye ez. A század-
végen egymás mellett és egymás után jelentkező, különféle neveken ismert i-
rányzatok és törekvések közös jellemzője, hogy mindegyik az egész élet művé-
szet jegyében való átformálásának igényével lép fel. — Ez nem más, mint a 
mindennapi élet (mint objektiváció) szervező és irányító szerepének átválla-
lása. — Nem véletlen, hogy éppen ebben a korszakban válik művészivé a tudo-
mány is, a tudósok "költői" rendszereket alkotnak, és ekkor alakul ki a mű-
vészi igényű, műalkotás-értékű kritika is. 

A hétköznapi élet stilizálásának, művészivé tételének vágya minden ré-
tegnél jelentkezik. "Hogy az élet művészet, és hogy a hatalom gyakorlása is 
művészet, magasabbrendű játék, ezek a gondolatok a századvég és a századfor-

3 1 K e c s k e m é t h y Aurél (thy): Külirodalmi hajtóvadászat, Pesti Napló, 
1858. jan. 22. A szöveget az eredeti helyesírással idézem. 

32 
H a l á s z Gábor: Magyar századvég, Válogatott írásai, 368. 
e z e i József megfigyelései: A "kiegyenlítődés" irodalmi tendenciája 

és kora, It. 1962. 221—44. 
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duló ismert közhelyei voltak, amelyeket a beérkezett és kifinomult társada-
lom a maga sznob és parvenü módján át is érzett és tisztelt is — önmagát 
tisztelve az élet művészi felfogásában" — írja Perneczky Géza. "A valóságos 
élet és a valóságos tartalmak helyett azonban a 'művészi' rangú élet repre-
zentációs díszleteinek tömege vette körül az egyént, az 'életkulisszák' (...) 
és az egyén tevékenysége sokszor nem is állt másból, mint a napi munka fölé 

34 
emelt életkulisszák állandó, a divatot követő átrendezéséből. — Ehhez a 
gondolatmenethez kapcsolható a "világ: színház" élménye, és részben a bo-
hócok, clownok tömeges megjelenése a művészetek mindegyikében.3^ 

Hasonló folyamat megy végbe a parasztság körében. A paraszti életmód át-
alakulásának egyik legfontosabb megnyilvánulása éppen a díszítőművészet meg-
jelenése és uralkodóvá válása a 19. század második felében. Éppen a díszes-
ség és a "reprezentációs szféra" kiszélesedése az, amely többek között meg-
különbözteti egymástól a régi és az új stílusú népművészetet. Megjelennek az 
öncélúan "csak" szép tárgyak, a "csak" szórakoztató dalok és táncok. A tár-
gyakon, ruhákon egyre több a díszítés, a dísztárgyak aránya megnő a haszná-
lati tárgyakéhoz képest. Egyre kidolgozottabbá és bonyolultabbá válnak a vi-
selkedésformák is."57 Ezt, a maguk a parasztok által tehát már eleve stili-
zált életformát tovább stilizálják a "magas kultúra" művészei, akik a népi 
kultúrában az élet teljességét látják. Nem is egészen alaptalanul: a művé-
szi tevékenységek ugyanis ezen a kultúrán belül részei a mindennapoknak, £ 

mindennapok tevékenységei. A kor írói, festői tehát élet és művészet egysé-
gét látják megvalósulva a nép életformájában. Közismert például Justh Zsig-
mond népszemlélete: "Úgy érzem magam, midőn ezzel a néppel vagyok szemközt, 
mintha az antik Görögországban lennék, mert hisz itt élet és játék, valóság 

38 
és művészet összesimul." 

A művészkérdés, művészet és élet viszonya tehát az egész századvég (és 
nemcsak a magyar) központi kérdése. A művészregények művészet és élet tra-

39 gikus kettészakadásáról szólnak. Különösen összeegyeztethetetlennek tűnik 

3 V e r n e с z к у Géza: Egy magyar művészetfilozófus. Magyar Filozófiai 
Szemle, 1970/3—4. 623. 

35Elemzi: R ó n a y : i. m. 121., 133—4. és Petőfi és Ady között, Bp. 1958. 
3^S z a b o l c s i Miklós: A clown mint a művész önarcképe, Bp. 1974. 
3 7H о f e г Tamás: А XIX. századi stílusváltozások: az értelmezés néhány 

lehetősége. Ethnographia, LXXXVIII/1, 1-13. 
"IQ 

Magyar Szalon, 1893; idézi: H a l á s z : Magyar századvég, Vál. írásai, 
380-1. 

39 
J u h á s z Ferencné: A szecesszió egy Bródy-regényben, ItK. 1967. 
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művészet és szerelem. Részben erről is szól Balzac novellája, Az ismeretlen 
remekmű és magyar "megfelelője", Toldy István novellája, az Egy félbemaradt 
kép története. H. Sienkiewicz Művészszerelem c. regénye pedig azért érdekes, 
mert a művész-lét bohémságát emeli ki, és könnyed hangneme, "happy end"-es 
megoldása ritka kivétellé teszi a téma szinte kizárólag tragikus hangnemű 
feldolgozásai között. 

Miszoglád Gábor szerint a nyugat-európai irodalmakban a probléma főleg 
mint az élet és a művészet összeegyeztethetetlensége jelentkezik, az északi 
és a kelet-európai irodalmakban pedig inkább a művészet és a művész életide-

40 
genségenek formájában. Nálunk mindkét kérdés jelen van. Megint csak néhány 
példa: Németh G. Béla írja Bródyról: "Az élet és a művészet szükséges elvá-
lasztását gyakorta elmulasztotta. Áhítattal tekintett ama reneszánsz egyéni-
ségekre, akik a nagy művészetet nagy élettel egyesítették. A polgári világ 
ellen, amelyért harcolt, egyik fő ellenvetése az volt, hogy ezt az egységet 
nem képes megadni. Mintegy tiltakozásul, művészetét napi életébe, napi éle-
tét művészetébe játszotta át, Justh Művészszerelem c. regényében és 
Ambrus művészregényeiben a két probléma: élet és művészet konfliktusa és a 
művész magánya, életidegensége együtt van jelen. 

A művészet tehát a századvégen a mindennapi élet helyébe lép. Ahhoz, 
hogy az egyén tájékozódni tudjon a hétköznapokban, alkalmazkodni a külvilág, 
a társadalom elvárásaihoz, a korban szükséges a "művészség". És nemcsak kül-
ső követelmény ez, hanem belső igény is. A kor mindennapjaihoz szükségképpen 
tartozik hozzá a művészet. Ennek okai: 

1. A kor általánosan elfogadott eszményképe a polgár, a polgáré pedig a 
művész. Művésznek lenni divat, a művész életformáját átvenni, utánozni szin-
tén az. Erre a megállapításra jut Pór Péter is: "...a kor egyik esztétikai 

42 
revelációja a művészetet utánzó élet,..." Említettem már, hogy kb. a 70-es 
évektől kezdve egyre formalizáltabb, etikettszerűbb, mesterkéltebb az élet 
minden vonatkozása. Egyre több tevékenységi forma, életmegnyilvánulás válik 
előírásossá, szabályozottá. Az élet természetes élése helyett a tevékenysé-
gek sablonokká, pózokká válnak, céljuk a látszatkeltés. A politika például 
"egy társadalmi osztály szabadalmazott életformája" lesz.^3 Ebbe az általá-

^ M i s z a g 1 á d Gábor: A dán regény a XIX. században, Filológiai Köz-
löny, 1977/1. 75-86. 

4 1 N é m e t h G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad, 223. 
ó г Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában, 

Bp. 1971. 41. 
4 3R ó n a y: A regény és az élet, 184. 
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nos tendenciába illeszkedik bele a művész utánzása is. A művészpóz is egy 
ilyen, szinte a társadalom egészére kiterjedő póz. — Ez azért lehetséges, 
mert a művészet mint magatartásforma nem feltétlenül jelent alkotó művészi 
tevékenységet, hanem jelenti inkább a művészi módon való élést, a művészi 
életformát. Lehet "művésziesen" élni anélkül, hogy valaki valóban művész 
lenne. Ez a korban sokszor fontosabb is, mint maguk a művek. A művészi maga-
tartás, a művészi alkat a fontos: az érzékenység, fogékonyság, finomság, és 
az a képesség, hogy valaki át tudja magát adni a hangulatoknak, a pillana-
toknak, és képes felismerni, átérezni az élet teljességét egy-egy pillanat-

44 
ban. Az ilyen értelemben vett "művészvilág" szerepel Justh és Ambrus regé-
nyeiben. Regényeik "művészregények" akkor is, ha a cselekmény nem művészet-
tel foglalkozó "művészek" világában játszódik. — Hasonló gondolatokat fo-
galmaz meg Mezei József is, bár nem fejti ki őket részletesebben: "Justh a-
risztokratavilága művészvilág. Mint ahogyan Ambrus Zoltáné is elsősorban — 
minden társadalmi konkrétsága mellett is — művészi ambíciók története." 
Majd Ambrusról még egyszer: "minden regénye művészregény.. 

2. Egy következő ok a századvég általános igénye a dolgok átértelmezésé-
re, a lényeg, a teljesség keresésére, az összegzésre. Ennek része a mítosz-
keresés és -teremtés, a lényeges emberi szerepek és helyzetek újrajátszása, 
újraértelmezése, a régi korok és stílusok felelevenítése. A Goncourt-ok te-
vékenysége nyomán divatba jön a 18. század és a rokokó (különösen Watteau). 
A másik, az egész századvégen divatos korszak a reneszánsz. Nálunk jól pél-
dázza ezt többek között Gulácsy Lajos munkássága, akinek saját festészete 
fejlődése szempontjából is két legjelentősebb korszaka éppen a reneszánsz és 
a rokokó. — De jelen van, és kisebb-nagyobb mértékben hat az összes többi 
korszak is. A 19. század második felét nem minden alap nélkül nevezték már 
"kétségbeesett felvilágosodásnak", újromantikának, preromantikának, második 
reformkornak, új-szentimentalizmusnak stb. A teljességre törekvés nemcsak 
az egyes művekben jelentkező igény, hanem az életvitelé, a mindennapoké is. 
Egy egységes elrendezésű, teljes életre vágynak. Művészet és élet teljessé-
gét, a művészi magatartás alapján rendezett életet keresik a népművészetben, 

^4így látja P ó r Péter is: "...a művészlét nem tevékenységhez, hanem 
szemlélethez, magatartáshoz kötött; Huysmans Gilles de Rais-t is "artiste 
passioné"-nak nevezi. Művész az, tartja az egész kor, s hangsúlyozza külö-
nös nyomatékkal a szecesszió, ki finomabb idegzetével, evolvált lényével 
— hogy Justh kedvenc szavával szóljunk — a világot csak mint esztétikai je-
lenséget, vagyis mint a tiszta kontemplativitás tárgyát tekinti." Konzerva-
tív reformtörekvések a századforduló irodalmában, Bp. 1971. 41. 

4 5M e z e i József: A magyar regény, Bp. 1973. 450., 483. 
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a nép életében, a görögség, a reneszánsz vagy a középkori kézművesek világá-
ban. Az igény kialakulásának oka éppen annak felismerése, hogy korukban nem-
csak élet és művészet világa szakadt véglegesen ketté és fordult egymás el-
len, hanem az is, hogy az élet egységének megteremtése vagy újrateremtése 
lehetetlen. 

3. Annak, hogy a művészet és a művész az érdeklődés középpontjába kerül, 
van egy harmadik, a művészetek addigi általános fejlődésével kapcsolatos oka 
is. — A század utolsó évtizedeiben a kultúra addigi jellege alapvetően és 
gyökeresen átalakul. Az egész századvég kísérlet a fogalmi megalapozottságú, 
verbális kultúrától való elszakadásra, a művészeti ágak önállósítására. Ma-
gát a folyamatot, a kultúra verbális megalapozottságának felbomlását George 

46 
Steiner elemezte. A fordulat szerinte összeurópai viszonylatban a 17. szá-
zadban következett be, bár további jelentős változások történtek a 19. szá-
zad második felében. (Például ekkor kezdődik a költői eszközök válsága.) A 
folyamat, az egész kultúra átalakulása napjainkban is tart. — Véleményem 
szerint a magyar kultúra vonatkozásában minden szempontból a 19. század má-
sodik fele a döntő. Eddig az időpontig a szellemi élet minden szférája, min-
den művészeti ág alapja lényegében azonos. Nyelvi megalapozottságú nemcsak 
az irodalom, hanem a festészet, a zene, a szobrászat is. A regényeknek, ver-
seknek, képeknek, szobroknak szavakkal elmondható tartalmuk van, és csak az. 
A többi mellékes. A festmény például pusztán nyelvi szöveg illusztrációja. 
A kortárs Lyka Károly szerint is kb. a század végéig egyértelműen és kizáró-
lagosan a "cselekményesség" uralkodik a festményeken, csak azok meséje, té-
mája fontos. Erre figyel a közönség, ennek alapján ítél a kritikus, és maguk 

47 
a festők sem törekednek kifejezetten festészeti megoldásokra. — Ekkor tu-
lajdonképpen még nem beszélhetünk a különböző művészeti ágak önálló forma-
nyelvéről, mert lényegében mindegyik alapja egységesen a nyelv. Pogány Ö. 
Gábor idéz néhány példát arra, hogy az 1850-es években a festmények cenzúrá-

48 
zása nem azok képi, festői jellege, hanem címük alapján történt. Tehát ha 
a festő megváltoztatta képének címét, nem tiltották be azt. így változtatta 
meg festményének címét többek között például Jakobey Károly, Madarász Viktor 
és Than Mór. 

Tehát a különböző művészeti ágak sajátos formanyelve lényegében a 19. 
század második felétől kezdve alakul ki. Ennek a hatalmas átalakulásnak a 

46George S t e i n e r : Egyre távolabb a szótól, Bp. 1970. 18—53. 
у к a Károly: Magyar művészélet Münchenben, Bp. 1951. 

48 P o g á n y 0. Gábor, i. m. 
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hátterében nálunk is az a felismerés áll (amelyet George Steiner állapított 
meg), hogy a lényeg kifejezésére a fogalmi nyelv elégtelen. 

A századvégen (egy rövid időre) a kultúra egésze alakul át olyanná, hogy 
alapja a festészet lesz. A kultúra nyelvének alapeleme már nem a szó, hanem 
a színek és a formák. "A század művészete a festészet. Párizs most valójában 
a festők városa. Minden művészeti ág ezt próbálja interpellálni, megközelí-
teni, adaptálni. Vonalak és színek. Ebből áll a világ szerkezete — talán 

4 9 

lényege is?" — A festészet tehát a kor vezető művészeti ága, az összes 
többi művészet mintája. Különösen az irodalomé. Rengeteg a festőregény, a 
századvég tipikus műfaja ez. (Ambrus: Midás király, Solus eris, Bródy: Remb-
randt, Gárdonyi: Ida regénye, Justh: Művészszerelem stb.). A kifejezetten 
festőregényeken kívül is majdnem minden regényben szerepel festő, és fontos 
szerepe van (Justh: Fuimus, Bródy: Az ezüst kecske, Herczeg: Simon Zsuzsa). 
— A festészet modellé válását nemcsak az jelzi, hogy a festészet problémája 
vagy a festő személye regény- és novellatéma lesz. Ami ennél fontosabb, az 
az, hogy a festészet elvei, formanyelvének sajátosságai bekerülnek az iro-
dalmi művek szerkezetébe, és sokszor meghatározójává válnak. Ezek a követ-
kezők: 

a) A szín: 
A szín magának a festészetnek is csak a 19. század második felétől (ná-

lunk kb. a századvégtől), a festészet fordulatától kezdve válik témájává. 
Addig csak külsődleges, eszköz jellegű elem volt. Ekkor alakul ki a festé-
szet formanyelve, amelyben alapvetően fontos a szín. — A festészet fordula-
tával kapcsolatban eddig elmondottakat támasztja alá a kortárs-festő Réti 
István visszaemlékezése. Réti a nagybányai festők művészetének fejlődésére 
visszatekintve állapítja meg, hogy kb. a századforduló táján jelent meg kö-
rükben a tiszta festőiségre való törekvés igénye. "Legtudatosabb volt ez a 
törekvésirány Ferenczynél, aki 1903-ban rendezett kiállításával a köztudat-
ban a nagybányai mozgalom élére került, s aki mint a tiszta festőiség elvé-
nek magyar megfogalmazója és legintranzigensebb képviselője, ezt az elvet 
egy időre az egész magyar művészetben s talán még inkább a művészetbírálat-
ban majdnem egyeduralkodóvá tette. E szerint a felfogás szerint a magasabb 
fejlettségű, a többi művészettől szigorúan saját területére különült festé-
szet mondanivalója: csupán a vonal, a forma, a valeur, a szín, a fény s cél-
ja: az ezek által előidézhető kellemes látási érzet, a szem öröme. 

49 M e z e i : A magyar regény, 449. Részletesebben ugyanerről: A "kiegyen-
lítődés" irodalmi tendenciája és kora, It. 1962. 221—44. 
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E dogmatikus megfogalmazást, amely tulajdonképpen természetes ellenhatá-
sa volt a közelmúltban uralkodó egyoldalúan irodalmias bírálati szempontok-
nak , maguk a nagybányaiak sem fogadták el teljes merevségében és minden kö-
vetkezményével . " 

A festők ekkor kezdenek el kísérletezni a színekkel, keresik a tiszta és 
világító színeket, majd később a színek szimbolikus értelmét (Van Gogh, Gau-
guin, Csontváry). Hasonló tudatosságról vall Mednyánszky László Naplója is, 
aki a színek érzéki, érzelmi, hangulati és szimbolikus hatását vizsgálja. 
Érdekesek ebből a szempontból a Színek fiziológiája, a Zöldek fejlődése és 
A színskála dramatizálása c. írás részletei, valamint azok az elképzelései, 
ahol hangulatokat, érzelmeket és színeket feleltet meg egymásnak. — Ennek 
a törekvésnek a jegyében alakulnak ki az egyes festők színkorszakai (Picas-
so, Rippl-Rónai), és ennek felel meg az irodalomban a színnovella, a szín-
kompozíció, például Ambrus "kék meséi" (Mezei kifejezése), Csáth novellái, 
a Fekete csönd, Délutáni álom, A vörös Eszti, Ady novellái, A kék álom, la-
más a piros kertben stb. Csáth Ópium c. novellája tételesen is megfogalmaz-
za, hogy a teljesség, a dolgok lényege a formákban, színekben (és hangokban) 
van. Ez a felismerés az alapja Ambrus Pókháló kisasszony c. novellájának is. 
A novella témája a férfiszerelem, a férfi—nő viszony alakulása. Ez színek-
ben fejeződik ki, az embernek is színkorszakai vannak. Az Ambrus-novella 
párja, amely ennek a témának egy másik variációja: Czóbel Minka Pókhálók c. 
novellája, amely a nő színkorszakairól szól. Maga az egész novella pedig ró-
zsaszín-szürke színű. — A színek szimbolikus használatával találkozunk a 
nem kifejezetten színekre komponált novellákban vagy regényekben is. Ilyen 
színszimbólum pl . Bem Gyula festő fehér világa Bródy regényében, Az ezüst 
kecskében. — A színek használatának szerepe, a színszimbolika, az egyes í-
rók színkezelése, színtársításaik olyan sokfélék, hogy a változatok teljes 
felsorolása itt most lehetetlen. Nagyon alaposan elemezte ezt a kérdéskört 

52 -
P. Dombi Erzsébet. 0 és Szabó Zoltán sok példával bizonyítják, hogy a szí-
nek fontossága, önálló közlő szerepének gyakorisága, formaalkotó elvvé válá-

3 uR é t i István: A nagybányai művésztelep, Bp. 1954. 110., kiemelések tő-
lem, F. K. — A festészet fordulata-témához további fontos szempontokat ad 
I írná г Árpád tanulmánya: Az ismeretlen remekmű. A klasszikus festészet 
válságtünetei egy Balzac-novellában, Magyar Filozófiai Szemle, 1970. II. 
588—99. 

3 1 M e d n y á n s z k y László Naplója, Bp. 1960. 33—4., 53., 90., 94. 
52 P. D o m b i Erzsébet: Színhatások a századforduló prózájában, lanulmá-

nyok a magyar impresszionista stílusról, szerk.: S z a b ó Zoltán, Bukarest, 
1976. 5-48. 
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sa a századvégi irodalomban egyértelműen a (szecessziós és az impresszionis-
ta) festészet hatásának a következménye.55 

b) A fény: 
A fény festői az impresszionisták. Ők a szín és a fény találkozásának 

ábrázolói. A fény költői pedig Reviczky és Komjáthy. A fény szimbólummá vá-
lásáról így ír Mezei: "Az új líraiságnak, a szimbolista lírának egy sajá-
tos találata a fény-szimbólum, amely a látvány anyaga és szemlélet is egy-
szerre." — "A fény a biztonságos alap, a szemléletnek, a koncepciónak is a-
lapja lett. Ilyen értelemben természetesen csak egy új, egy költői egyénisé-
get és világot teljesen kitöltő költészet foghatja meg a fényt állandó tar-
talomnak és formának. Majd Komjáthy "szimbolizmusában" lesz alapmotívum, az 
élmény arca, kifejezése." 

c) Az impresszionizmus elve: a pillanatok kiemelése, kinagyítása: 
A századvég embere számára az élet nem folyamatos, hanem van egy-két 

csodálatos pillanata; legfeljebb tehát pillanatok sorozatából áll. A teljes-
ség, a boldogság csak egy-egy ilyen kivételes pillanatban élhető át, de ez a 
pillanat mindent megér, ezért érdemes mindent kockáztatni. — Ezeket a töké-
letes pillanatokat, pillanatnyi élményeket keresik és ábrázolják a századvég 
írói, költői: Vajda, Reviczky, Komjáthy, Justh, Ambrus, Bródy stb. Szinte 
mindenkit említhetnénk. 

d) A ciklus-forma: 
A ciklus-forma, az azonos motívum sorozatszerű feldolgozása szintén az 

impresszionista festői alkotásmód alaptípusa. Főleg Monet él vele gyakran.55 

Az impresszionista festők a japán fametszőktől "tanulták" ezt az eljárást. 
A japán fametszetek először az 1850-es években jutottak el Párizsba. A kép-
ciklussal analóg jelenség az irodalomban a novella-ciklus. A legkövetkeze-
tesebben szerkesztett novella-ciklusok a századvégen a következők: Petelei: 
Keresztek, Gozsdu: Tantalusz, Bródy: Nyomor. A forma népszerűségét mutatja, 
hogy szinte majdnem minden novellaíró és költő ciklusokban komponál. (Pl. 
Ambrus, Mikszáth vagy Mikszáth követői is.) 

Nemcsak a képzőművészetek szerkezeti elvei kerülnek át az irodalomba, 
hanem műfajai is: a portré, a tabló és a rajz. — A portré és a tabló iroda-

5 5 S z a b ó Zoltán: Impresszionizmus és szecesszió a századforuló prózájá-
ban, Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról, 49—88. 

M e z e i József: Reviczky Gyula költői világa, ItK, 1965/6. 670., 671. 
5 5N é m e t h Lajos: A XIX. század művészete a szimbolizmustól a szecesz-

szióig, Bp. 1974. 
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lomba kerülését, illetve az irodalmi portré és a tabló festészeti eredetét 
Halász Gábor vette először é s z r e . A rajzforma jellegzetességeit pedig Ga-
lamb Sándpr nyomán Kokas Endre vizsgálta. A rajz tulajdonképpen a novella 
egy új formája, típusa a 60-as évektől kezdve. Jellemzője, hogy vagy telje-
sen eseménytelen, vagy az eseménynek csak töredékeit adja. Legfőbb művelője 
Kokas szerint Petelei. Ezt a formát műveli többek között még Bródy, Justh, 
Iványi, Gozsdu, Mikszáth."'7 — A rajzszerűség a jellemzője a szecessziós 
versnek is. 

A festészeti alapelvek, műfajok átvétele mellett jelentősek a festészet 
és az irodalom közötti párhuzamos jelenségek. Közismert például a Csontvá-59 
ry—Komjáthy-párhuzam. Jelentősek továbbá a festők és írók közti személyes 
kapcsolatok, ismeretségek, az írók festészeti érdeklődése is. Justh kedvenc 
festője pl. Puvis de Chavannes, barátja Mednyánszky László. Mednyánszky fes-
tette meg Komjáthy arcképét, Komjáthy verseihez pedig Nagy Sándor készített 
illusztrációkat. Ambrus kapcsolatban volt Karlovszkyval, Somsichcsal, Munká-
csyval, Mednyánszkyval. Czóbel Minka barátnője Büttner Helén festőnő, sógora 
Mednyánszky. (Ű maga is sokat festegetett.) Hollósy tanítványának vallja ma-
gát Thury Zoltán. Kapcsolatban volt a nagybányaiakkal Bródy is, különösen 
Thormával és Rétivel. A nagybányaiak illusztrálták Kiss József verseinek 
díszkiadását.^ író és festő Török Gyula és Feszty Árpád, író és művészet-
történész Prém József, Malonyai Dezső, Elek Artúr. 

A 70-es évek nemzedéke egy festményből, Munkácsy Milton-képéből vonja le 
esztétikai elveit, és ezt a képet tekinti a korszak művészi ideáljának. 
Képzőművészeti ihletettségű Arany László műve, A hunok harca (szerkezetének 
mintája Kaulbach: Catalaumi csata c. festménye) és Thury Zoltán egyik novel-
lája (a téma ihletője Eisenhut Ferenc két képe). 

A század legvégén és a századfordulón a preraffaeliták hatása jelentős. 
De ez már egy következő kérdéshez vezet, az etikum és az esztétikum kapcso-

5 6üt idézi M e z e i is, A magyar regény, 450. 
57 

K o k a s Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete, Pannonhalma, 1930. 
66-9. 

58 
H a l á s z Gábor: Vázlat a szecesszióról, Vál. írásai, 496. 59 
K l a n i c z a y Tibor: A "Csontváry-kérdés". Hagyományok ébresztése, Bp. 

1976. 423—50.; N é m e t h Lajos: Csontváry — anno 1975, Csontváry emlék-
könyv, Bp. 1976. 10-22. 

nagybányaiak és a kor írói, költői (különösen A Hét köre) közti kap-
csolatokhoz Id. N é m e t h Lajos: Adalékok a századforduló magyar irodalma 
és képzőművészete kapcsolatához, ItK, 1963/1. 44—54. 

^ A s b б t h János: Korszakunk művészi ideálja, Új Magyarország, Bp. 1880. 
91-107. 



latához. A kettő egységének megvalósítása elsősorban a preraffaeliták célja 
és igénye. — A preraffaeliták hazai befogadásáról és értelmezéséről így ír 
Sármány Ilona: "A másik alapvető esztétikai kérdés, amely a kor minden művé-
szettel kapcsolatos írásában felmerül, de problematikus volta elsikkad, eti-
kum és esztétikum összekapcsolása. Az általunk a későbbiekben etikus-esztéti-
cizmusnak nevezett elképzeléssel (főleg a gödöllőieknél) öntudatlan naivitással 

62 
kapcsolták össze a két kategóriát az "ami szép, az jó is" alapján,...". 

A preraffaelita hatás az irodalomban véleményem szerint legerősebben Amb-
rus Zoltán munkásságában mutatható ki. Midás király c. regénye nemcsak erre 
jó példa, hanem benne van a századvég minden lényeges törekvése, jellemzője 
is. Egyszerre mítoszregény és művészregény, sőt festőregény. Főszereplője, 
Bíró Jenő preraffaelita jellegű képeket fest. Bíró szerelme, Bella D. G. Ros-
setti képeihez hasonlítható: fekete szem, vörösesbe játszó aranyszínű haj, 
harmonikus vonások. A preraffaeliták magatartásával rokonítható Bíró abszo-
lűtumra törekvése, vágya az abszolút szép és az abszolút jó birtoklására, 
meg nem alkuvása és az a meggyőződése, hogy a szép és a jó egyek. 

Etikum és esztétikum összekapcsolása, pontosabban a kettő valamilyen vi-
szonyának elemzése egy hosszú, tulajdonképpen már a század elején kezdődő 
folyamat utolsó állomása. Említhetem itt a kierkegaard-i etikai és esztéti-
kai életvitel kérdését, a romantika igényét a világ átesztétizálására vagy a 
reformkori elvont közösségi moralitást. Az 50-es évek "morális valósága", a 
70-es évek "új érzelmessége" és a századvég "művészi valósága" közti belső 
összefüggésekre utal Kiczenkó Judit bölcsészdoktori disszertációja is.^3 

Véleményem szerint a mindennapi élet tágan értelmezett elméletének al-
kalmazásával a 19. század második felének minden lényeges vonása leírható, 
magyarázható, és a jelenségek egységes képbe foglalhatók. Talán feltárható a 
kor néhány, eddig még nem elemzett jelensége is: például az, hogy mi adja 
egységét (több kutató utal arra, hogy mind az 50-es évek, mind a századvég 
mennyire egységes korszak, de bővebben nem vizsgálják), hogyan veszi át az 
erkölcs, illetve a művészet a mindennapi élet szerepét; a művészetek, a kul-
túra egészének átalakulása a századvégen, a festészet mint modell stb. 

A végső bizonyíték elgondolásom helyes vagy helytelen volta mellett a 
korszak irodalmának a fentiekben körvonalazott módon történő komplex vizs-
gálata lehet. 

62 
S á r m á n y Ilona: A népművészet értelmezése a századforduló művészeti 

közgondolkodásában, Ethnographia, LXXXVIII/1. (1977), 107. 
^ K i c z e n k ó Judit, i. m. 
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K O M O R Ó C Z Y E M Ő K E 

A HÚSZAS ÉVEK KASSÁK-VITÁI 

Kassák eszmélése óta heves viták kereszttüzében vívta harcát az "új mű-
vészet"-ért: egyfelől az ún. "szociális embertartalom" kifejezésének korsze-
rű formarendszeréért, másfelől a társadalmilag elkötelezett művészetnek a 
napipolitikai és más utilitarisztikus céloktól való függetlenségéért. 

Vitapartnerei — ellenfelei — bármely irányból közelítettek is, egyben 
megegyeztek: Kassák művészete — formarombolás, "anarchia". Ő viszont egész 
életében az ellenkezőt vallotta: művészete — formaépítés. 

Kinek volt igaza — ellenfeleinek vagy őneki? Ezt csak maguk a megszüle-
tett művek dönthetik el. 

Ezért nehéz a körülötte zajló vitákban rendet tenni: "elvi alapon" foly-
tak ugyan, de olyannyira különböző alapállásokból, hogy a szintézist — vagy 
akár csak a "legkisebb közös többszöröst" is — megtalálni szinte lehetetlen. 
Sok személyeskedés, a kassáki magatartás iránti ellenszenv is rejlik e viták 
hátterében; de a valódi okok mégiscsak esztétikai-ideológiai természetűek. 
Legádázabbul talán mindig a köréből kiváltak fordultak ellene."' 

Ugyanakkor, sok-sok év múltán, amikor már feledésbe merültek a régi el-
lentétek, s az életmű a maga tiszta fényében ragyoghatott, a volt tanítvá-
nyok szinte kivétel nélkül elismeréssel, tisztelettel adóztak neki. Ezt bi-
zonyítja az 1947-es Kassák-emlékkönyv és az 1974-ben készült emlék-kiadvány 
(Kortársak Kassák Lajosról). 

Az emigrációban Kassák körül "nyüzsgő", a Mester által vállalt s hűt-
lenné vált, illetőleg nem is vállalt tanítványokról bővebben: S z a b o l c s i 
Miklós: Érik a fény. 1977. 202—22. o. 
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ELŐZMÉNYEK 

Kassák olyan magabiztosan lépett be a magyar irodalomba — nemcsak költő-
ként, hanem teoretikusként és irodalomszervezőként is — , hogy jelenléte kez-
dettől fogva kihívásnak számított, a szó pozitív és negatív értelmében. 

Az emberméltósága tudatára ébredt, évszázadokon át igába hajtott s most 
önnön életérdekeit védelmezni kívánó Ember nevében emeli fel szavát a világ-
háború idején a vérontás ellen. 

Első kötete — Eposz Wagner maszkjában, 1915 — fájdalmas tiltakozás a 
háború ellen. A hagyományos formákat szétfeszítő "embertartalom" szinte szük-
ségszerűen szervezi maga köré a bő áradású expresszionista szabad verset. Nem 
kisebb ember, mint Kosztolányi figyel fel e versek "nemes és egyszerű éksze-
réire: a fájdalomra, mely "túl minden színpompán és muzsikán valami tiszta 
komolyság"-ot kölcsönöz nekik. "A versek végtelen, forradalmas, kaotikusan 
vajúdó, tűzben és füstben tekergő sorai a mai lelket zengetik meg, és a sza-
vak, amelyeket mintha felrobbantott volna a világ katasztrófája, új pályákon 

2 
keringenek". 

A Kassák körül szerveződő fiatalok — aktivista-antimilitarista lendüle-
tüket dokumentálandó — Tett címmel indítanak lapot: céljuk, hogy "hangsú-
lyozzák magukat a jövőre". Szilárdan hiszik: irodalmuk — "a kor lelkéből 
lelkezett tűzoszlop", a "szabaduló akarat kapunyitója" — mementóként megőr-
zi a mát a Holnapnak. A fiatalok biztosak benne: "a művészetre, de legkivált 
az irodalomra, mint a legközvetlenebbül ható kifejezési eszközök birtokosára, 
nagy feladatok várnak a jövő generáció emberré formálásánál". Épp ezért a-
karnak levetni magukról "minden konvencionális eszmei és technikai pányvát"; 
s ugyanezért nem esküsznek egyetlen izmus zászlaja alá sem, hiszen nem for-
mákhoz kötik magukat, hanem az élet teljességét kívánják megragadni; ideál-
juk "a végtelenbe derülő Ember", s hangjuk "a magukra eszmélt erők éneke". 

Ez a patetikusan áradó önbizalom — de főleg a Nyugattól függetlenedni 
kívánó szándék — kicsit sérti a már beérkezettek fülét. A futurista mozga-
lommal kapcsolatban a Nyugat már korábban is az ősökre és rokonokra figyel-
meztetett; most Babits is szeretné az új költőknek tudomására hozni, hogy 
nem is olyan újak és eredetiek, mint gondolnák: "Vajda Péter ritmusos prózá-
jától az ifjú Jókain s Petőfin át Vajda Jánosig, majd tőle Adyn keresztül 

K o s z t o l á n y i Dezső: Eposz Wagner maszkjában (Kassák Lajos verses 
könyve). Nyugat. I. k. 

K a s s á k Lajos: Program. Tett 10. sz., 1916. március 20. 
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egyenes vonal vezet a mai ifjúságig".11 A Vajda Péter-féle kozmikus irány kül-
földi támasztéka pedig "a schellingi természetfilozófiában és a német roman-
ticizmusban keresendő, mely... némileg hasonló mozgalom volt a mi ifjaink mai 
mozgalmához, s szintén egy nagy világháború hatása alatt fejlődött". Babits 
lényegében akaratlanul is nagyobb tekintélyt ad a fiatalok mozgalmának: bee-
meli őket a magyar irodalom, sőt a világirodalom folyamatába, kimutatva a 
szálakat, melyekkel szorosan az elődökhöz kapcsolódnak. A fiatalok igazi ro-
konuknak Whitmant vallják, nem hazai elődeiket — sérelmezi. Whitman látásban 
és érzésben "kozmikus és szimultanista", s "külső s belső formákban éppoly 
törvénytelen, mint ők akarnak lenni" — csakhogy Whitman már nem "modern". 
Ezek a "fiatalok" — konstatálja némi sértődött szomorúsággal — mint "maka-
csul bizsergő parázs a nagy hamu alatt", lángolni és égni szeretnének: "nem 
alkotni tovább a meglevő formák szerint, nem is új formákat teremteni, hanem 
törni a régieket, lerázni és megtagadni mindent, ami törvény és forma". 

Kassák kidugja fejét a "rettenetes nagy hamu alól", s szerény öntudattal, 
ahogy a "bekormozott arcúak"-hoz illik, pontról pontra megadja válaszát. 

Nem utasítja vissza a Babits által felsorolt elődöket és rokonokat, de 
azt is hangsúlyozza: "W. Whitmantől is csak annyit tanultunk, mint amennyit 
jó eszünkkel minden nagy költőtől el kellett tanulnunk — mert hiszen Babits 
kultúrszomjúsága mellett mi sem a dühöngő analfabétaságot akarjuk visszaerő-
szakolni a világra." Tudatosítja, mi az, ami mindenki mástól megkülönbözteti 
őket: "... a mi szabadverseink a lehető legszigorúbban megkomponált egészek, 
és éppen ez a komponáltság választja el őket" mások — Whitman — szabad ver-
seitől. Tiltakozik az ellen, hogy verseik anarchikusak lennének, s szabad 
formáikat a gáttalanság, a törvényt nem ismerő féktelenség alakítaná. Elis-
meri, hogy "a művész fantáziájából önálló életre kívánkozó víziónak is leg-
hatalmasabb ellensége a megadott formaszabadság"; éppen ezért hangsúlyozza: 
verseiket nem a formaromboló szándék alakítja, hanem a tudatos formaépítő 
igény". Ök a lényeg formáját keresik: azt a formát, amely az ezernyi kao-
tikus életjelenség hátterében képes kirajzolni az Egységet, a rendet, a tör-
vényszerűt . 

Kassák és Babits a költészet formai "lényeg"-ének, formaszervező erejé-
nek egyaránt a kompozíciót tekinti; mégis mintha külön nyelven beszélnének: 
két különböző alapról, két ellenkező költészetfelfogásból tekintenek ugyan-
arra a jelenségre, így természetesen ellentétesen is értelmezik. 

^ B a b i t s : Ma, holnap, irodalom. Nyugat, 1916. I. k. 
5K a s s á к Lajos: A rettenes nagy hamu alól Babits Mihályhoz. Nyugat, 

1916. II. k. 



Babits kétségbe vonja a fiatalok komponálni tudását, hiszen — hangsú-
lyozza — anarchikus tartalomból csakis anarchikus forma születhet: "A kompo-
nálás mélyen a tartalomban gyökerezik, s a stílusig nyújtja ki összefogó, 
markoló kacsait. A stílus sok máson kívül a kompozíció látható és testhez ál-
ló öltönye is: nem mint nyelv és hangzás, hanem mint tempó, tagolás, építés." 
Még a futuristák sem nélkülözhették "magát a stílust mint az építés elvét, 
mint belső formát". Babits számára tehát elsősorban a fiatalok verseiben ki-
fejeződő új élettartalom, a világgal szembeni harcos magatartás idegen, azt 
tekinti anarchiának. 

Babits a már kialakultat, az állandónak érzettet védi — Kassák viszont a 
változó életet tartja lételemének. Nem csoda: hiszen egy felfelé törekvő osz-
tály fia, akinek — amelynek — létérdeke a változás. Változtatni pedig csak-
is cselekvéssel lehet. "Mi nem a sápadt tespedést, hanem a vidám akciót tart-
juk a költészet szülőjének... Verseinkben mindenkor mi magunk, a költők, a 
szociális alapon rendezkedő agresszív emberek lépünk az olvasó elé." 6 köl-
tészetével változtatni kíván; jelszava: "Romboljatok, hogy építhessetek!". 

Érdekes tanulsága a Babits—Kassák-vitának, hogy a hagyományos beideg-
zettségekhez tapadók szemében "érthetetlennek" tűnő új minőségében és érté-
kében is lefokozódik, azaz "nem jó"-nak minősül. Csak azért, mert más. Ez a 
fajta gondolkodásmód sajnos továbböröklődik — nem csak a "polgári" esztéti-
kában. Pedig minden nagy költő "más", mint elődei: szokatlanul mond el szo-
katlan dolgokat. Az utókor aztán a leminősített, érthetetlennek bélyegzett 
költészet közegében már otthonosan mozog. Kassák szerint az alkotás lényege: 
az új összefüggéseket látni és láttatni tudás képessége. Ezért nem is lehet 
a kortársak számára "érthető", "megszokott". Vagy ha az, akkor nem igazán 
újat teremtő művészet. 

Kassákot — egészen más alapról és más okokból — az б köréből kivált 
"forradalmi szocialista" írócsoport is az "érthetetlenség" vádjában marasz-
talja el. 1917 végén — az oroszországi események s forradalom után — önálló 
szervezetté szerveződő proletkult hírére Révai József, Komját Aladár, György 
Mátyás, Lengyel József a politikusabb, aznapibb, agitatív funkciójú művészet 
nevében új folyóirat alapítását tervezik, ami azonban a cenzúra miatt csak 
1919 januárjában lát napvilágot (Internacionale). A kiváltak 1918-ban közös 
antológiával ünneplik "Szabadulás"-ukat. 

Kassák alkotói programját — ők, akik nemrégiben még egységesen hittek a 
Kassák teremtette "új művészet" forradalmasító erejében — most már ezoteri-
kusnak, a tömegtől elszakadottnak látják. A kiváltakról Barta Sándor malici-
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ózusan jegyzi meg: "... a Ma keretein belül megvalósíthatatlan perspektívá-
val követelődzött művészi énjük intenzívebb szociális állásfoglalásba...".6 

Kassák tudomásul veszi: "az egy célú művészek" útjai kettéváltak. Ő nem 
azonosítja a művészet és a napipolitika feladatait; művészetét nem akarja a 
közvetlen agitáció szolgálatába állítani. "Nem egy tételekbe foglalt materi-
alista filozófiát szeretnénk művészetté hangsúlyozni — írja — , hanem a szel-
lem abszolút tisztaságát, az életmaximum pluszát énekeljük bornak és kenyér-
nek a dolgozó tömegek lelkébe: a magunkéból — mint fölösleget, nekik mint 
magasabb rendű életszükségletet. Szocialista művészetet akarunk, de ... min-
den külső parancsokhoz alkalmazkodás nélkül... Mi nem kiszolgálni akarjuk a 
közönséget, hanem dolgoztatni. Mi érezzük a mai élet tarthatatlanságát, és 
az eszünkben már fel tudunk építeni egy új világot, a mi világunkat: ölében 
az új emberrel...1,1 

Kassák programját a forradalmi szocialista írócsoport — és nyomában 
szinte mechanikus átöröklődéssel hosszú időn át a marxista kritika is — a-
narchikusnak minősítette Leninnek a "pártos irodalom"-ról kifejtett koncep-
ciója alapján. Holott Lenin maga is kettős értelemben (szűkebben és tágabban) 
használta e kifejezést: "az egyetemes proletármunkán" belül biztosította a 

Q művészet viszonylagos autonómiáját. Még a MA — agitatív céllal kibocsátott 
— "világnézeti különszámai" sem győzték meg a Kassák köréből kivált "forra-

9 
dalmi szocialistákat", hogy céljuk azonos: a kommunista köztársaság. 

Ezt tudva már csak esetleges mozzanatnak tűnik Kun Béla esztétikai meg-
fontolások nélkül odavetett megjegyzése a MA irodalmáról, amely szerint a MA 
"a burzsoá dekadencia terméke". Kassák a tárgyilagos művész önérzetes hang-
ján felel Kun Bélának: "Önt mint politikust a legnagyobbak közül valónak 
tisztelem, de engedje meg, hogy kétségeim legyenek művészeti felkészültsége 
iránt". A forradalom nevében, "a forradalom megbonthatatlan ívelése érdeké-
ben" kéri Kun Bélát is, hogy "művészetről szólását tárgyilagos alapról in-
dítsa el". 1 0 

6B а г t a Sándor: 1918. Szabadulás. MA 1918. novemberi szám. 
h a s s á k Lajos: Tovább a magunk útján. MA 1918. decemberi szám. g 
A "pártosság" értelmezéséről azóta már nagyon sok vita folyt (és folyik 

napjainkban is). Egy napjainkban megjelent kötet (Vélemények, viták "A művé-
szeti pártosságról", Kossuth K., 1983.) megkísérli e fogalom korszerű értel-
mezését. 

9 Kiáltvány a kommunista köztársaságért. A MA első világnézeti különszá-
ma, 1918 november. 

10Levél Kun Bélához a művészet nevében. MA 1919. júniusi szám. (E vitát 
feldolgozta J ó z s e f Farkas: A Tanácsköztársaság és a kultúra c. tanulmá-
nyában (in: Műveltség—művészet—munkásmozgalom. Népszava K., 1982.) 
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E vitában a művészet viszonylagos autonómiájáért vívott harc alapkérdé-
seiről van szó, az alkotói, a gondolkodói szabadság, a napipolitikai célki-
tűzésektől való függetlenség jogának védelmezéséről. Hiszen Kassák maga is 
tagja volt a Magyarországi Szocialista Pártnak! Ennek ellenére — vagy épp 
ezért — szót emelt a művészet öntörvényű belső fejlődésének jogosságáért az 
őt beszűkíteni kívánó aznapi politikai és ízlésbeli szempontok ellenében. 

Érdekes, hogy Kassák művészete mind a polgári, mind pedig a szocialista 
kultúrát szűkkeblűen értelmező művészetszemlélet felől anarchikusnak minő-
sült. Egyfelől "formabontása", másfelől a tömegektől való "távolsága", "ért-
hetetlensége" miatt. Pedig ez idő tájt születő versei épp azt bizonyítják: 
sem életszemlélete, sem formakezelése nem volt anarchikus. Mindenkinél telje-
sebben fejezte ki azt az erjedő-alakuló valóságot, melynek méhében egy új 
világ érlelődött (Séta a perifériákon; Oroszok 1917; Liebknecht Károlynak; 
Fiatal munkás; Népgyűlés; Vörös pillanat stb.). A szocialista költészet itt 
és ekkor emelkedett első ízben az egyetemesség szintjére. 

X 

Az emigrációban Kassák fokozatosan sereg nélküli vezérré vált. Továbbra 
is kísérte őt az "érthetetlenség" vádja, egyrészt a polgári ízlés hívei, más-
részt a tömegkultúra védelmezői felől. S mivel léthelyzete következtében va-
lóban elszigetelődött a tömegek harcától, az osztályával való eleven életkö-
zösség az emigráció időszakában egy időre absztrakcióvá, elméleti azonosu-
lássá vértelenedett. Kassák művészete pedig e fiktív harmóniát szétsugárzó 
"formakonstrukcióvá", amely azonban mégiscsak az azonosság gyökérzetéből 
szívta éltető nedveit. Ez lett tehát az emigrációs időszak paradoxona, a "fá-
ból vaskarika"; forradalmi művésznek maradni, forradalmas háttér nélkül; a 
tömeg távlatos — emberi — érdekeit kifejezni tömegháttér nélkül. Támadások 
kereszttüzében is tovább vívta harcát az absztrakt formaharmónia létjogo-
sultságáért, amelynek távlatos emberformáló elhivatottságában rendületlenül 
hitt. Ez ad heroikus színezetet e korban született alkotásainak, s von némi-
képp romantikus pátoszt elszánt-racionális alakja köré. Ez igazolja tévedé-
seit s emeli őt a legnagyobb kortárs-alkotók rangjára. Olyan életmodellt va-
lósít meg, amelynek — az alkotás nyelvére lefordítva — önmagában véve is 
esztétikai sugárzása van. 

331919-es párttagsági igazolványa a Kassák-Archívumban található. 
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VITÁK AZ EMIGRÁCIÓBAN 

Az emigrációban voltaképpen csak a korábbi frontok különültek el még éle-
sebben, s a már kialakult ellenérzések rögzítődtek feloldhatatlan beidegzett-
ségekké. Kassák a többi művészcsoporttól függetlenül járja a maga útját, sőt 

12 
elméleti kihívással korbácsolja fel az indulatokat maga körül. A válasz 
csakhamar megérkezik mind a "nyugatos" versízlés,13 mind a szocialista, de a 
művészet "forradalmiságát" fenntartásokkal fogadó művészetfelfogás,1^ mind 
pedig a "tömegkultúra"-eszmény felől. Szocialista voltát ekkor még egyet-
len vitapartnere sem vonja kétségbe; annál inkább kárhoztatják "esztétikai 
dogmái"-ért. 

A MA útjáról, céljáról hosszas polémia folyik a szlovenszkói magyar szo-
cialista írók ekkor induló lapjában, a Tűzben is. Ugyanakkor a hazai Magyar 
írás köre is a MÁ-hoz viszonyítva alakítja ki teóriáját az új művészet kér-
déseiről. 

A Tűz hasábjain vitázó — nevesebb s kevésbé neves — partnerek kivétel 
nélkül egyetértenek abban, hogy a MA művészi kísérleteinek létjogosultságát 
nem lehet kétségbe vonni. Azonban — az eredmény felől közelítve — úgy lát-
ják: kiérlelt alkotást a MA újabb szakaszában (emigráció) egyelőre nem tud 
felmutatni, kivéve Kassák nagy tömegeposzát (Máglyák énekelnek), s esetleg 
Barta Sándor Primitív Szentháromságát. Ezek valóban "útjelzői egy további 
fejlődésnek". 

A Kassák elleni fő "vád": a formarombolás mozzanatának túlhangsúlyozása 
a formaépítéssel szemben — az emigráció szinte minden neves kritikusának 
szájából is elhangzik.16 Pedig Kassák kezdettől fogva a kettő egyensúlyára 
törekedett (Szintetikus irodalom; Képarchitektúra; A konstruktivizmus stb. 

12 
K a s s á k Lajos: Levél a művészetről c. cikksorozata. BMU 1920. szep-

tember 10—szeptember 26. 
1 3N é m e t h Andor: Levél a művészetről avagy a teória csődje. BMU 1920. 

szeptember 14. 
^ B a l á z s Béla nyílt levele: Kedves Kassák Lajos! BMU 1920. szeptem-

ber 14. 
1 3 S t о г f e г A. József: Művészet és forradalom. BMU 1920. szeptember 15. 
1 6B a 1 á z s Béla hozzászólása a Tűz 1922. július 9-i számában; ugyanez 

némi változtatással A háború utáni magyar irodalomról c. írásában; Diogenes, 
1924/22. sz. Nagyjából ugyanezt mondja el Kassákról az 1947-es emlékkönyvben 
is. — H a t v a n y Lajos: Kassák Lajos versei. Jövő, 1922. január 21. — 
K o m l ó s Aladár: Varga Lukács patikus... BMU 1922. jún. 18. A 2 x 2 . BMU 
1922. november 6. Magyar költő németül. BMU 1923. március 13. 
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cikkei). Úgy látjuk, hogy a nyugatos eszményen csiszolódott versízlés nevé-
ben (akár polgári humanista, akár szocialista világnézeti alapról) kérdője-
leződik itt meg Kassák egész új korszakának "jogosultsága". 

A volt maisták nevében Lengyel József világít rá legpontosabban arra a 
paradox helyzetre, amibe a MA költői átmenetileg valóban kerültek: a forra-
dalmak elmúltával gyökerét vesztette az a testvéri közösségtudat, amit a ma-
isták a világgal és az Emberrel éreztek, s amelyből "szimultanizmusuk, sza-
bad, széles formájuk", egész költészetük táplálkozott. A háború s a forra-
dalmak idején a kettészakadt empirikus valóság fölötti realitást (az eszmei 
egységet) igyekeztek helyreállítani; de tévedtek, amikor azt az empirikus 
létben (a politika közegében) akarták megvalósítani. A kiút ebből a helyzet-
ből csak a vagy-vagy lehet: ha művészek akarnak lenni, le kell mondaniok a 
politikusi szerepről, ha viszont a politikai agitátor szerepét vállalják, 
úgy útjuk a művészettől messzire vezet.^ 

Mint láttuk, Kassák már korábban maga is felismerte e vagy-vagy elkerül-
hetetlenségét s a művészi utat választotta. 

A Tűz vitájában Barta Sándor és Mácza János ekkor még a maisták nevében 
18 

vesz részt. Mácza úgy véli: a háború s a forradalom idején a MA "a legmé-
lyebben ásta bele gyökereit az akkori életbe ... s a legtávolabbra mutatott 
a holnap irányában: ... rombolt, mert önmagában is s az emberekben is össze 
kellett törnie azt a tükröt, amely még a régi világ képét mutatta"; ugyanak-
kor aktívan vett részt a forradalmas építésben. Ez a korszak azonban lezá-
rult a Máglyák énekelnek-kel, "amely írás legjelentősebb alkotása nemcsak a 
MÁ-nak, hanem az egész új korszaknak...". Barta Sándor a maga — ez időszak-
beli — expresszionista-dadaista stílusában igyekszik elméletileg alátámasz-
tani a MA "romboljatok, hogy építhessetek!" jelszavát: "...Ma az alkotó szá-
mára két egy tőről táplálkozó lehetőség van csak: egyrészt lehetetlenné és 
nevetségessé tenni mindent, amire ez az üzletes, tüdővészt és éhező pincela-
kásokat termelő, analfabéta, hadijelentéses és muzeális hullákat imádó kor 
ráenyvezte vignettáit; másrészt a mai igénytelen elképzelések helyébe új, 
igényesebb életelképzeléseket adni...". 

Kassák, mint korábban, most is siet választ adni vitapartnereinek — s 
egyúttal körvonalazza új művészi koncepcióját. Úgy látja: a megváltozott 
történelmi helyzetben nem cselekedhet — írhat — a régi módon. Hiszen nyil-
vánvaló: "a tegnapi megválthatódás nagy ígéretei átestek a rostán". Ezért az 

^ L e n g y e l József hozzászólása. Tűz, 1921/1—2. szám. 
I Q M á c z a János, B a r t a Sándor hozzászólása. Tűz, 1921/1—2. szám. 
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aktivista művészek feladata: magasabb szinten, a tapasztalatok birtokában új-
ra kezdeni az utat "a környezetében és önmagában fölszabadult ember felé". 
Tudja: egy új forradalmat csak az önerejének tudatára ébredt, értékeivel és 
céljaival tisztában levő ember vívhat majd végig győzelmesen. A forradalom 
előtt az új művészek a tömeg akaratát, vágyait fejezték ki: "Kollektív erő-
nek éreztük magunkat, mint művészeknek, szavunk volt az emberért... Hittünk 
és dolgoztunk az elkövetkezendő világváltozásért, hittük, hogy ezt a válto-
zást a tömegek ereje fogja fölidézni...". A forradalom és bukása megmutatta: 
a tömeg még nem elég felkészült, egyéneiben nem elég erős az új világ megte-
remtésére. "Hiába láttuk meg mi a tömeg erejét, ha б legbensejében tele volt 
még a maga reménytelen múltjával...". Aki igazában változtatni akar, annak a 
realitásokkal kell először számolnia. A győzelemhez nem elég a lelkesedés, a 
mozgósító frázisok. A tömegnek önismeretre van szüksége, hogy belülről for-
málhassa önmagát. S a művészetnek ezt az önismeretet kell megadnia. "Aki ma 

19 
a tömeg dicséretére szól, az a tömeg halálára harangoz." 

Elérkezett tehát a nagy számvetések ideje. Kassák tudja: az új erőpróba 
felé "múlttalanul és majdnem társtalanul" kell elindulnia. "Akik tegnap már 
mellettünk jártak, ma készek újra megtagadni, mert ismét nem értenek bennün-
ket. Az idő elfordította fölöttünk haragos vitorláit és ők a tegnap mozdu-

20 
latlanságát keresik bennünk. A magunk és az б saját szép tradícióikat." 

A forradalmi szocialista írók csoportjának lapja, az Egység, Kassákkal 
ellentétes célt tűz ki maga elé: a kommunista napi- és végcélpolitikának meg-
felelő kultúrpolitika "elméleti alapjait" lerakni, majd a magyarországi pro-
letkult létrehozásával, "a marxi módszerek alkalmazásával" tudatosítani a 

21 
tömegekben "az új kollektív művészethez és kultúrához vezető utat". 

Az Egység programja lényegében proletkultos program: ezt a 3. számtól 
kezdve tudatosan hirdeti s vállalja. A 4. (1922. okt.) szám "proletkult"-
szám, amelyben bemutatják magát a Proletkult szervezetet s ideológiai alap-
jait. 

Ma már nyilvánvalóak a Proletkult szervezetek hatalmas elméleti tévedé-
sei. Szűklátókörűségükért, az "útitársaktól" való ellenséges elzárkózásukért 

22 már annak idején maga Lenin bírálta őket. Kassák és a forradalmi szocia-
19 K a s s á k Lajos: Mérleg és tovább. MA, 1922. május. 
2 0Uo. 

Az Egység útja és munkaprogramja. 1922. 3. sz. 
2 2 L e n i n : A "proletkultról" és a proletár kultúráról; A proletárdiktatú-

ráról (1920). A proletkult hibáiról, tévedéseiről: I l l é s László: A prole-
tár irodalmi szövetségi politika ellentmondásai (in: Vár egy új világ, 141— 
168. o.). 



lista írócsoport viszálykodásában sem kell többet látnunk, mint a 20-as évek 
során magában a Szovjetunióban, de általában Európa-szerte lejátszódó iro-
dalmi harcok egyik vetületét: a magyar proletkult és az egyetemességre tö-
rekvő szocialista művészet lokális összeütközését. Ugyanez a konfliktus ké-

23 
sőbb lejátszódik József Attila és az illegális párt viszonylatában is. 

Uitz Béla az Egység 2. számában párhuzamot von az orosz és a magyar hely-
zet között: egyik oldalon vannak az "új művészek", mint Magyarországon a MA 
(futuristák, expresszionisták, szuprematisták stb.), akik 'kollektivisták-
nak' nevezik magukat; és szemben velük vannak a proletkult köré csoportosu-
lok, akik szintén önmagukat vélvén kollektivistáknak, a többieket individuá-

24 
lis művészeknek nevezik. 

Uitz tudja: ahhoz, hogy a "proletár lényeg" a művészetbe emelkedhessék, 
a "forradalmi művészek" formakísérletei nélkülözhetetlenek. Nem tartja l'art 
pour l'art-ba menekvésnek a művészek harcát az anyag birtokba vételéért. 

Az Egység 2. számában Rosinger Andor nyíltan támadja Kassákot. Elismeri, 
hogy a MA programja — indulásakor — pozitív volt: a polgári élet tagadását 
jelentette. 1919 után azonban e program — véli — "minden rend", így a ."pro-
letár rend" tagadásával is szélesedett; s állítólagos "kommunista" idológiá-
jának alapja "a kötetlen, gátakat nem tűrő, mindenkivel szemben álló ÉN" 
lett. Rosinger a művészet belső szempontjait teljesen figyelmen kívül hagyva, 
az egyetemesség igényét "kiiktatva" a MA törekvéseit "kommunista cégér alat-
ti ... ellenforradalmi propagandá"-nak minősíti. "Ezt vállalni kell" — üze-
ni Kassáknak. 

Kassák pedig éppen a tömegízléshez, az aznapiság kívánalmaihoz való al-
kalmazkodást nevezi ellenforradalmiságnak. Csakhamar hasonló keménységgel 

25 
megadja válaszát ellenfeleinek. Művészi munkája eredményeit felmutatva kí-
vánja igazolni önmagát: 7 év alatt a MA európai jelentőségű mozgalommá izmo-
sodott, anélkül, hogy eltért volna eredeti célkitűzésétől: "a szociális vo-
nalba fejlesztett harcban önálló álláspont" volt és maradt. Kassák itt rész-
letesen kifejti — a korábbiakhoz hasonló — véleményét a művész és a politi-
kus helyzetkülönbségéből fakadó eltérő nézőpontjáról, feladatáról; s arról, 
hogy az aznapiság szempontjainak alárendelt művészet épp funkcióját veszti 
el: egy magasabb, egyetemes-eszményi szint képviseletét. A politikusnak szin-

23 
"József Attila és az illegális kommunista párt viszonyának kérdésé"-t 

elemzi S z a b o l c s i Miklós (in: Változó világ, szocialista irodalom. 1973. 
53-77. o.). 

24 U i t z Béla: Az orosz művészet helyzete. Egység, 1922/2. 
2 5K á s s á k Lajos: Válasz sokfelé és ÁLLÁSPONT. MA 1922. augusztus. 
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te napról napra kell az aznapiság szükségleteihez igazítania taktikai módsze-
reit; ezzel szemben a művész forradalmi munkája a tömegek belső emelése, egy 
magasabbrendű életmérce felmutatásával "magasabb nívó"-ra kényszerítése. 

Kassák a művészet társadalmi funkciójának összetettebb értelmezéséért e-
mel szót. A "társadalmi megrendelés"-t leegyszerűsítő művészetszemlélet mér-
hetetlen károkat okozott (és okoz) a valódi és társadalmilag igazán jelenté-
keny művészetnek: megnehezíti a kortárs-tudattal való találkozást, így gyen-
gíti társadalmi hatékonyságát. Kassák — és minden nagy költő — hisz abban, 
hogy az igaz művészet hozzáad valamit aznapi tudásunkhoz, s nem egyszerűen 
hozzáigazodik. A művész-iparos, aki nem ösztönzi szellemi munkára "közönsé-
gét", közkedvelt talán ideig-óráig, de mert újat nem adott, az aznapiság le-
tűntével "divatjamúlttá" válik. Kassák szerint az ún. "mozgalmi művészek" épp 
a proletariátus tágabb, emberi — nembeli — érdekeiről feledkeznek el. Még 
csak "nem is megalkuvók": egyszerűen szűk látókörűek, akik "a megbukott teg-
nappal maradék nélkül le tudják mérni a mindig újjászülető mát". 

Kassák örül annak, hogy a "megöregedettek" és "megokosodottak" faképnél 
hagyták a MÁ-t: ez "a fejlődés szempontjából" "mind etikailag, mind művésze-
tileg" feltétlenül hasznos volt — véli. Nem kíván kicsinyes marakodásokba 
bocsátkozni: "A MA ezzel a cikkével egyszer s mindenkorra megadta a választ 
az ellene indított minősíthetetlen harcmodorra." 

"Az Egység munkatársai" a lap 3. számában (1922. szept.) sértő szavakkal 
utasítják vissza Kassák érveit. Ugyané számban teszik közzé saját programju-
kat (Révai József: Az Egység útja és munkaprogramja), amely kifejezetten a 
Proletkult hazai létrehozását tűzi célul. 

Mint látjuk, a vitatkozó felek két külön nyelvet beszélnek. Kassák a mű-
vészét — ellenfelei a hétköznapi harcokba beépülőkét, akiket megbántottak 
érzékenységükben, s most "a közösség" nevében kiközösítéssel vágnak vissza. 
A legdurvább sértegetések hangzanak most már el: Kassák "epigon és hullarab-
ló", a Pártot lenézi, amit az is bizonyít, hogy "csordába nem megyünk!" jel-
szóval távol tartja magát a "közösségtől" stb. 

Kassák ezt a cikket már válaszolatlanul hagyja: mi értelme lenne e hang 
folytatásának? Nyilvánvaló: itt a külön utat nem tűrő, a közösségi feladato-
kat rendkívül leegyszerűsítve — szinte csak az aznapiság síkján — értelmező 
szemlélet sértett felzúdulásáról van szó. A közösség iránt felelősséget ér-
ző, de a művészet differenciáltabb problematikájához mit sem értő vagy érte-
ni nem akaró emberek voluntarista, egysíkú ítéletéről. Ami — sajnos mégis "a 
kommunisták" ítéletének számít a későbbiekben, s végül Kassák "szociálfasisz-

26 tává" minősítéséhez vezet. 
26 Platformtervezet. Sarló és Kalapács, 1931/6. 



A MÁ-ból 1922 derekán kivált Barta Sándor is hamarosan önálló lapot in-
dít a kulturális nevelés szolgálatában. Lapjának az AKASZTOTT EMBER címet ad-
ja, korábbi versére emlékeztetve, mintegy a kor embertelenségét, a felfordult 
világ képzetét tudatosítandó. 

Az első szám szinte "egyszemélyes": egy Újvári Erzsi-bábjáték mellett jó-
formán az egész elméleti és irodalmi anyag b. s., B. S., illetve Barta Sán-
dortól származik. Később is csak itt-ott bukkan fel egy-egy Forbáth Imre-, 
Csuka Zoltán-vers. Az 1—2. szám (1922. november) végén közzétett Felhívás-
ban Barta Sándor "hitvallását" is rögzíti: "Lapunk az osztályharcot át akar-
ja vinni a kulturális területre...". 

A szám élén "Als Manifest" (magyar és német nyelven), felszólítás áll 
"egy kultúrforradalmi internationale" létrehozására, amelynek feladata lenne 
bojkottot szervezni az iskolákban s kulturális intézményekben folyó "jó pol-
gári nevelés" ellen, s nemzetközileg egységes szövegű lapokat, tankönyveket 
(sic!) eljuttatni a munkásifjúsághoz. Mint látjuk, Barta a proletkultnál is 
proletkultabb szeretne lenni. Álláspontját rögtön az 1. számban bővebben is 
kifejti Magasabbrendű koncentrációk felé című írásában. 

Kassáktól való függetlenségét hangsúlyozandó, képverset közöl s egy kis 
gúnyjátékot Kollektív Lajosról és Egyszerű Jolánról, az univerzumról és akti-
vitásról, az antikrisztus szavait 11 pontban megidézve: 

"Kezdetben vala az individuum, aztán lett a forradalom, aztán lett a 
a harc, aztán a nagy mondások és az igényesség; amit új jelszó köve-
tett: FÖL az egyéni imperializmussal; aztán lett a Képarchitektúra s 
megint a harc. Ekkor a világ már elkészült és a vitorlákat felhúzták 
jó polgári fészkek felé." • 

A nevek (Kollektív Lajos = Kassák Lajos; Egyszerű Jolán = Simon Jolán), a 
szedés és néhány szó (individuum, képarchitektúra, s Kassák 40. számozott 
versének jellegzetes motívuma: FÖL) egyértelművé teszik az utalást. Elég fa-
ragatlan és szellemtelen karikatúráról van szó. No de Kassák ezt is elviseli 
és válaszolatlanul hagyja: minek rá vesztegetni a szót? 

Az Akasztott ember programja szoros párhuzamot mutat az Egység álláspont-
jával. A Kassák-ellenes front lassan — kétfelől indulva — összeér. 1923 
márciusában az Egység és az Akasztott ember munkatársi gárdája közösen új 
lapot indít: az ÉK-et, amelyben folytatódnak a Kassák-ellenes támadások. 
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Kassák az Egység, az Akasztott ember, Ék — burkolt vagy nyílt — támadá-
saira ismét elvi választ ad, megkerülve a kicsinyes személyeskedést. "Egy ge-
neráció tragédiájá"-t látja abban, hogy az egykor művésznek indultak — elá-

27 
rulván eredeti hivatásukat — a politika "kiszolgálóivá" szegődtek. 

Ismételten elhatárolja a politikát és a művészetet egymástól, definiálja, 
mit tart a művészet lényegének. A művészet: életesszencia — hangoztatja — , 
"egy a világgal", "ős-új, öröktől fogva való, mint maga a világ". Minden em-
berben benne rejlik a saját kora meghatározta élettendencia, de nem mindenki-
ben fejeződik ki, s nem is mindenkiben azonos mértékben. A műalkotás "a mű-
vészet energiáival áthatott alkotó ember erejének egyik objektivációja". Eb-
ben az értelemben "öncélú": mint minden a világon — önmagáért születik; ben-
ne az alkotó önmagát valósítja meg. Azok a "művészek", akik művészeten kívü-
li célokért dolgoznak, hamis úton járnak. Alkotásaikkal nem fejezik ki annak 
az osztálynak érzés- és gondolatvilágát, tudatállapotát, amelynek nevében 
szólni szeretnének (s talán hiszik is, hogy szólnak); ezért legfeljebb ki-
szolgálói , de nem előrevivői a fejlődésnek. Az az alkotó, "aki bármilyen jö-
vőbe jósolgatásért az alkotás lehetőségéről ma lemond, az magáról az ember 
forradalmi álláspontjáról mondott le... Mi történne az emberi kultúrával mint 
életértékkel, ha a ma fiatal alkotói... a kulturálisan teljesen félrenevelt, 
vagy a kultúrába még bele sem kóstolt tömegek ízlése szerint kerékbe töret-
nék a különben harcot és demonstratív erőt jelentő mai művészetet?" Kassák 
szerint a művészet csak úgy töltheti be társadalmi hivatását, ha nem "ido-
mul" a kor elvárásaihoz. 

A munkásosztály művészeinek feladata: az "új emberi szellem" kialakítá-
sa. "Kiestünk az élet rendjéből, ezért bánt bennünket minden és ezért fáj 
mindenünk. Rendet akarunk. A magunk vérének és szellemének rendjét! És tud-
juk, hogy minden rajtunk, az egyes emberen múlik: akik a tömeg vagyunk. 

Kassák soha nem vágja el az eleven szálakat önmaga és osztályháttere kö-
zött. Absztrakcióiban is a tömeggel való élő kapcsolat érzéki-érzelmi tanul-
ságai sűrűsödnek. így válik életműve a proletariátus "élettendenciáját" hor-
dozó s kifejező magasrendű művészetté. Kora s osztálya törekvéseinek repre-
zentánsává . Nem véletlen, hogy a baloldali gondolkodású új s újabb művészge-
nerációk mind az б holdja körül keringtek — mikor a "proletkultosokat" már 
rég elfeledte a köztudat. 

48 K a s s á k Lajos: Egy generáció tragédiája. MA 1923. május. 
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VITA A HAZAI "FIATAL AVANTGARDE"-DAL 

A fiatalabb generáció nemcsak az emigrációban, hanem itthon is szembeke-
rült Kassák ekkori művészetfelfogásával. A Magyar írás, a Kékmadár köre cso-
dálattal tekint a régi, a forradalmas idők Kassákjára, akinek ajkán kelt "az 
a néhány himnusz-erejű, himnikusan áradó ének, mely... újabb líránk későbbi oo 
generációkig is fölnyomuló irodalomtörténeti gazdagodását jelenti. 

Ök "hitteljes művészetet" akarnak, s ehhez példaképüknek Adyt vallják: 
Kassákot annyiban fogadják el, amennyiben Ady örökösének és folytatójának ér-
zik (tehát a fiatal Kassákot). 

Az aktivisták költői forradalmát a fiatalok a magyar költészet folyamatá-
nak szerves részeként tisztelik, mint "egyenes és törvényes továbbfejleszté-
sét a tegnapnak": a Nyugat "formaromboló analitikus" korszaka után a szinté-
zisbe hajló analízishez jutott el. A szintézishez azért nem, mert ellentmon-
dásos volt művészetszemlélete: "Az aktivizmus elátkozta a formakultuszt és 
formai jelentőségre törekedett. Elfordult a művészi játéktól, de ugyanide a-

29 
kar most visszajutni." 

A volt maista Hevesy — a "fiatalok" legfőbb teoretikusa — a tömeggel 
való kapcsolat elvesztésében látja a MA-kör "válságának" okát: "...A tömegek 
erején nyargalt forradalmár fantáziájuk, és mikor ez nagyon lassúnak és te-
hetetlennek bizonyult alattuk, a kapott lendülettel előre repültek róla... 
Magukra maradtak és a tömegek ellen fordultak, a tömegek ellen, amelyek nem 
tudtak olyan gyorsasággal átalakulni, mint ők szerették volna..."50 Ahhoz, 
hogy a művészet újjászülethessen — hangsúlyozza most is Hevesy — a tömegek-
kel való élő kapcsolatra van szükség: optimista életérzést sugárzó, új, hit-
teljes művészetre. "Korunk monumentális és erőfeszítésekben háborgó sorstra-
gédiája" nem jelenhet meg absztrakt formában. 

Az ifjú avantgarde, miközben az emigrációbeli Kassákot formaművésznek 
nevezi, voltaképpen teljesen az б korai eszmerendszerére építi esztétikáját. 

A Magyar írás köre is ankétot rendez az új művészetről. Bortnyik Sándor 
— ekkor még a maisták nevében — visszautasítja az élettől elszakadt forma-
lizmus vádját. Sajnálkozva állapítja meg, hogy Hevesy, aki ott volt "az új 
művészet magyarországi bölcsőjénél, s akire nagyszerű munka várhatott volna 

2 8F e п у б László: Vissza a l'art pour 1'arthoz? Kékmadár, 1923. 3. sz. 
99 

L a z i c z i u s Gyula: Aktivizmus I—II. Magyar írás, 1922. február—már-
ciusi szám. 

5 0H e V e s y Iván: Barta Sándor: Tisztelt hullaház! Nyugat, 1922. I. k. 
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az új művészet kifejlesztésében, propagálásában, ma lokális jelentőségű apos-
tola lett egyoldalúan kispekulált, hibás teóriáinak, csukott szemmel áll egy-
helyben... Fogunk-e még találkozni?" 

A Magyar írás szerkesztője — a fiatal avantgarde tehetséges szervezője, 
de kevésbé tehetséges költője — , Raith Tivadar, szintén a hitteljes művészet 
propagátora. Úgy véli, nekik, a fiataloknak kell e válságból a kiutat megta-
lálniok: a kor mélyéről felszakadó új hit bennük rezonál, s ez majd "megraj-
zolja a maga képét a művészetben" is. Olyan művészetet akarnak teremteni, 
mely "egy lesz a tömegek akaratával és világérzésével"; nem az egyénnel tö-
rődik, hanem a milliók sorsával. Raith Tivadar úgy hiszi: a Magyar írás kö-
rül "a hittelenség idején" már kivirágzott ez az új, "hitteljes művészet", 
amely "nyílt szívvel indul meg újra minden igaz művészet örök forrása, az 
emberi lélek felé", s "a megkínzott léleknek vigasztaló, reményt adó szava-
kat" kínál.32 

A tömegérzelmekkel való azonosulás, a bizakodó életérzés a fiatal avant-
garde legfőbb jellemzője: ezért tekintik példának Kassák első költői korsza-
kát. Csakhogy a tömeg valódi állapota — forradalmi apályban lévén — közel 
sincs szinkronban ezzel az életérzéssel. így a fiatalok teóriája: pusztába 
kiáltott szó — légüres térben elpufogtatott frázisok. Tömegérzelmeik: sem-
mitmondó általánosságok, mert nem az embernek, az egyednek szólnak. Márpedig 
a költészet: embertől induló, embernek szóló üzenet — így nem kerülheti meg 
a személyességet. Ami természetesen nem azonos a privatizálással. Kassák 
személyesen átélt és átszenvedett minden létállapotot, de sohasem ragadt meg 
a privatizáló szférában. Ezért lett költészete: művészet. Az "individuali-
tást" a költészetből kitörölni kívánó ifjú avantgardisták többségéből — épp-
úgy, mint a proletkultosokból — nem lett költő. Hiába hirdették: "legyünk 
mi a harcok idején az átalakuló ember sorstársai, az új ember hirdetői... 
kőhordók, kik szakadatlan hittel várjuk a nem mindennap érkező építőt...".33 

"Új irodalmat" nem sikerült teremteniük, bármily öntudattal léptek is fel; s 
bármennyire elhatárolták önmagukat az — így vagy úgy, de mégiscsak rájuk ha-
tó — elődöktől, mestereiktől. 

A fiatal avantgarde meglehetősen elvont-humanisztikus, sőt kissé spiri-
tualisztikus közösségi alapról bírálta az "individuális l'art pour l'art mû-

3 1R a i t h Tivadar: Alkotás és rendszerezés (zárszó a vitához, Magyar írás 
1922. június). 

3 2R a i t h Tivadar: Számadás. Magyar írás 1923. márciusi sz. 
3 3 F ö 1 d i Mihály: írók és írások. Kékmadár, 1923/11. sz. 
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vészetet", ahová Babitsot (sőt némelyek Adyt is) és Kassákot egyként beso-
rolta, miközben mindkettőjüktől tanult. ítéletük: az "elefántcsonttorony"-
líra mellé Kassák megteremtette a "vasbetontorony" l í r á j á t . A Nyugat köl-
tői — vélekedik Raith — lelkük elefántcsonttornyába zárkóztak; az aktivisták 
épp ellenkező programmal léptek fel: a szocialista embert hirdették, mégis a 
legtúlzóbb individualista formanyelven a legindividualistább élményeknek ad-
tak művészi kifejezést. 

A téves kiindulópont — a vasbetontoronyba zártság — téves következteté-
sekhez vezet: Raith nem a művek felől közelít Kassák valódi arcához, hanem 
egy prekoncepcióba próbálja beilleszteni a költői arc új vonásait. így el-
zárkózónak látja a magány falait épp áttörni készülő költőt; s nem érzékeli 
az eszmeileg rekonstruált teljességhez, a tartalmi-formai harmóniához vezető 
új szálakat sem a költő szemléletében, sem megújult formáiban. 

A hazai "ifjú avantgarde" tehát a forradalmi szocialistákhoz hasonlóan 
"érthetetlennek", individualisztikusnak minősíti a MA-kör művészetét. A hét-
köznapiság, az aznapiság és a közhelyszintű közérthetőség nevében zúdul fel 
Kassák ellen. Mondjuk azt, hogy e felzúdulás inkább az ifjakat minősíti, mint 
a Mestert? 

Kassák a budapesti "fiatalokat" nem méltatja arra, hogy vitázzon velük. 
Bizonyára б is úgy érzi, mint Babits: "Mifajta ifjúság az, mely elfogadja és 
lekicsinyli örökségét?"59 Azért Nádass József nem állja meg, hogy a MA nevé-
ben egy oldalvágással meg ne fricskázza "Raith Tivadar tanár és szerkesztő 
úr" tekintélyét, kijelölvén "az új törekvésekért küzdő M. Fűzfa" helyét a 
magyar szellemi életben. Az "egyedül hitteljesí'orgánumot — írja — "az új 
generáció szellemi vezére", R. T. úr "szerkeszti felelősen, mellékszerkesztő 
Segédy" (azaz: Melléky) Kornél. "Mennyi új, mennyi művészet, mennyi törekvés, 
csupa közhely, csupa bombaszt. Húsz éve üres szavak."'56 

A Tisztaság könyve megjelenésekor (1926) a fiatal avantgarde kritikusai 
mégis meghajolnak a kassáki életmű monumentalitása előtt; bár bizonyos vo-
natkozásokban korábbi kételyeiket továbbra is fenntartják. Melléky Kornél 
óvja a MA-kört az újabb izmus — a konstruktivizmus — veszélyeitől, azt a-
zonban elismeri, hogy "ez újabb versek különböznek a régebbiektől: képei 
tisztultabbak, anyagszerűbbek, közelebb jutottak a naturához"; bár ez nem a 
rousseau-i természet már, hanem "az új ember által újjáélt, belülről kifelé 

a i t h Tivadar: A vasbetontorony költői. Magyar írás, 1924. december. 
5 5B a b i t s Mihály: Fiatalok. Nyugat, 1924. január. 
5 6MA 1925. júniusi szám végén a Horizont című rész. 
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vetített natura", amelyen "nem a fizika, hanem a lélek törvényei uralkodnak" 
... A versek egynémelyike a legegyszerűbb eszközökkel is a monumentalitás 
érzetét kelti...1,32 

38 
Hevesy Iván végigtekint Kassák egész pályáján. Kritikája a "fiatal a-

vantgarde" véleményének, Kassákhoz való viszonyának is tükre. Mint a fiatal 
avantgarde általában — az életmű legerőteljesebb, legnagyszerűbb részének 
Hevesy is a korai forradalmi ódákat tartja: ezekben a "kozmikus világérzés... 
himnusz-szerű költeményekbe kívánkozott". A forradalom atmoszférájában szü-
letett utolsó versekben "a passzív kozmikus hangulatokat aktívabb tömeghan-
gulatok váltják fel": a költő, a művész teljesebb emberré magasztosul; em-
berré, akinek élete már nincs önmagába zárva... A költői hang ritka ereje 
szólal meg ezekben a Kassák-versekben (Miattad és értünk, Népgyűlés, Vörös 
pillanat stb.), hatásukban etikusan aktívak, szociálisan teljesek." Hevesy 
szerint "a forradalmi ódák kulminációs pontot jelentettek Kassák lírájában". 

A Máglyák énekelnek c. monumentális tömegeposz viszont Hevesy szemében 
"egy meginduló dekadenciának" "első tünete". "Kassákot magával ragadta a tö-
megletargia" — vélekedik — , s fokozatosan "a dadaizmus útvesztőjébe" tévedt. 
Kassák e korszakának megítélésében Hevesy fenntartja a korábbi cikkeiben ki-

39 
fejtett véleményét: "a világnézeti visszaesés" eredményezte a formák anar-
chikus felbomlását. A költő "találomra belemarkol a világ dolgaiba és megmu-
tatja azokat a tenyerén". Azonban "mintha a forradalmár meg is siratná azt, 
amit megtagad" — ez az érzelmesség határolja el Hevesy szerint Kassákot a 
dadaizmus frivol optimizmus-imitációjától. 

A magukat szocialistának valló "fiatalok" és Kassák viszonyának hátteré-
ben részben az a fáziseltolódás rejlett, ami Kassákot — élményvilágában — 
a 10—15 évvel utána jövőktől elválasztotta. Ez éppen az "új költészet"-tel 
kapcsolatos viták során vált nyilvánvalóvá.411 

3 7M e 1 1 é к y Kornél: Kassák Lajos: lisztaság könyve. Magyar írás, 1926. 
augusztus. 

io 
H e v e s y Iván: Kassák Lajos költészete (a lisztaság könyve megjelenése 

alkalmából). Korunk, 1926. II. k. 
^ H e v e s y Iván: Kassák Lajos: Asszonyomnak. Magyar írás 1921/4—5. sz. 

A művészet agóniája; reinkarnációja (kötetben: A katakombától a Dadáig. Bp. 
1922.). 

4 0A Népszavában S z a k a s i t s Árpád kritikája a Fiatalok könyvéről (Új 
költészet, 1924. szeptember 8.) indította el a vitát. 1924. október 7. 
K a s s á k Lajos: Még egyszer az új költészetről. — 1924. november 16. E r g 
Ágoston: Válasz Szakasits Árpád és Kassák Lajos cikkére. R a i t h livadar: 
Az új költészetről. — 1924. december 7. H e v e s y Iván: Az új művészi irá-
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E vitában Erg Ágoston a fiatalok nevében, Kassákkal egybehangzóan jelenti 
ki: a dadaizmus volt a rombolás betetőzése; utána már csak az építés prog-
ramját hirdető új művészet következhet. "Az új művészet az új ember megnyi-
latkozása lesz, és az új embernek még csak ezután kell előnőnie a fiatalság 
soraiból." Éppen ezért a fiatalságnak első és legfőbb feladata, hogy rátalál-
jon saját magára, tehát az induló művészek "nem köthetik le szemüket a közön-
ség ízlése és a nagy tömegek felé való aggodalmaskodással". Azonban Erg el is 
határolja magát — magukat — bizonyos értelemben Kassáktól. Hangsúlyozza, 
hogy az egymást váltó generációk szemlélete nem lehet teljesen azonos: a fi-
atalok — élettapasztalat híján — nem tudhatnak azokról a — jó vagy rossz — 
élményekről, amelyeket az előttük járók felnőttként éltek át: "...Mi még nem 
voltunk fenn a hegy tetején." 

Ami Kassákékra — a kiérlelt, tapasztalt forradalmárokra — nézve éppen 
"pszichikailag érett állásfoglalásuk miatt" már nem jelenthet veszélyt, a fi-
atalokat "egy pszeudo-klasszicizmus állásfoglalásával fenyegeti". A fiatalok 
egy fázissal "lemaradtak" a Mester mögött. "Lehet, hogy utóbb mi is eljutunk 
ehhez a meggyőződéshez, addig azonban le kell vetkőznünk a nem reánk szabott 
idegen ruhákat." Ök küzdeni akarnak, nem érik be a "formaaktivitás" fegyel-
mével. "Nem rejtőzünk izmusok cégére mögé, mezítelenül állunk ki: aki gyön-
ge, hulljon el közülünk..." 

Fábry Zoltán — mind a forradalmi szocialistáktól, mind pedig a magyar-
országi fiatal avantgardistáktól függetlenül — ugyanazon okok miatt tartja 
tévútnak a Kassák körül tömörülő "fiatalok" számára a kassáki utat, amiért 
azt ők maguk is veszélyesnek érzik. Nem sokkal később írt kritikájában б is 
Kassákot bírálja, de úgy, hogy "hívei" értsenek belőle: "Kassák új formaak-
tivizmusa nem több, mint 'formabiztonság', 'sebezhetetlen menekülés'." 

A forradalmi hullám elmúltával némelyek, akik egykor "tűzvonalban" vol-
tak, a "tartalékállapot" kényelmes fedezékébe vonultak vissza. Ez Kassák e-
setében nem is volna baj — véli Fábry — , annál veszélyesebb azonban a fia-
talok fejlődésére nézve. "Kassák ma a szükséges, a fő tartalék, a formahor-
dozó: az új tartalom cellaépítője, sejtszülője, akihez mindig vissza kell 
nyúlni, akit minden új úton társul kell választani." Az б esetében a tarta-
lékaktivizmus "szükséges pihenő — szabadabb lélegzésű, próbálgató front mö-
götti munka"; olyan, amely bármikor újra valóságos aktivizmusra váltható. 
Kassák azonban az őt követőkért is felelős, amennyiben elvonja őket a társa-

nyok csődje. — A vita értékeléséhez: S z a b o l c s i Miklós: Érik a fény 
172—174. o.; C s a p l á r Ferenc: Munkásmozgalom és művészet (in: Az újnak 
tenni hitet, Akad. K. 1977.). 
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dalmi harctól: "Mások azok a tartalékok, melyek még nem voltak tűzvonalban. 
Idővel ezek veszélyt jelenthetnek, mert lehet, hogy annyira belegyökereznek 
tartalékjukba, hogy onnan nehezen lesznek kimozdíthatok. Ezek a tartalékok 
egyszerűen tagadni fogják az elöl levő őrhelyek, harcposztok szükségét és 
létjogosultságát, mert csak a maguk erejét, a maguk biztos munkáját látják: 

, 41 
a formaművészet biztosságát mindenek felett. 

Több kritikusával ellentétben Fábry nem veti Kassák szemére az "érthetet-
lenséget", a formai furcsaságokat. Ő nagyon is érti a Mester nyelvezetét: 
"Szeretném egyszerűen leírni, hogy a Tisztaság könyvében alapjában véve mi-
lyen ősegyszerűséggel beszél egy ember, és nem tudom új szavakra átváltani, 
komplikáltabban (nekünk jobban tetszőn) közelebbre hozni ezt az ősegyszerű-
séget... Nem próféta beszél, nem megváltó kiált. Dinamikus helyzeti energia 
él és hat itt dimenziókon túlra... A kristályépítő lestoppolta a káosz egé-
szét. Egy pillanatra: merevség. Kiölte a vér-hús-idegéletet, és megmozgatta 
az elemek, atomok összességét, más őseredeti összefüggését. Közben elkerül-
hetetlen dadaszavak, dadaromok ágaskodnak és nyilaznak útmutatást, és így — 
minden más, csak játékos, csak kétségbeesett és romboló dadaizmustól eltérő-
en — aktív jelentőségűek lesznek: szükséges malter, kristályosító kavicsok... 
Élet, rend, egyensúly tiszta tenyészetben: ...Az ember csodálkozik, hogy va-
laki még mindig motyogja: dada..." 

Fábry nagyon is jól érti, mi ment végbe Kassákban, amíg eljutott a "biz-
tonságot, nyugalmat, pihenést jelentő" formaharmóniához. De nem ért egyet ve-
le. Amit Kassák magában és maga körül teremtett: az szerinte "légüres tér". 
Menekülés az élet elől — az életért. "Ösztön-rokon, vérreflexek organikus 
életkomplexuma" kívülreked ezen a gőgös magányon, "előremenekülés"-en "egy 
valahol majdan fellelhető pozitivitás", szükséges, boldog, eljövendő élet-
formák felé. Fábry ettől a jövőbe-meneküléstől félti az új nemzedéket. Ezért 
nem tudja, nem is akarja elfogadni Kassák nehezen kivívott belső Rendjét, 
nyugalmát. Ö is a hajdani Próféta-szerepben szeretné látni a Mestert. Bízik 
benne: egyszer majd mégis "széttöri magánya gyűrűjét", és újra a "régi, vég-
zetes és törvényes kassáki dinamikával" eléjük áll, hirdetve: "vagyok tör-
vényt betöltő, tagolatlan egység". 

Kassák azonban nem fordul vissza útján. Még Bécsből hazaküldi a Népsza-
vának cikksorozatát, melyben összefoglalja a művészet társadalmi funkciójá-

4 1F á b г y Zoltán: Sebezhetetlen menekülés 1926. (A Korunknak szánta, de 
csak 1934-ben jelent meg a Korparancs c. kötetben, Bratislava; újabban: Kor-
parancs, Madách K., Bratislava, 1969. 32—34. о.) 
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ról, emberformáló erejéről, az "új" és "régi" művészet viszonyáról, a művé-
szeti forradalmiság, az "érthetőség" és bonyolultság differenciált értelme-

42 
zéséről már korábban másutt is elmondottakat. 

Nem mond le arról sem, hogy alkotói törekvéseit megértsék, műveit elfo-
gadják azok, akik közül б maga is jött, akiknek művészi képviseletét vállal-
ta. Ezért cikksorozata mellett elküldi a Népszavának e korszaka legszebb ver-
seit. Szándékosan vitát akar kavarni, mert tudja: csakis egészséges, szabad 
vitában tisztázódhatnak azok a fontos elvi kérdések, amelyek alapján a kor-

43 
szerű szocialista művészet kibontakozása remélhető. 

Cikksorozatában részletesen kifejti, milyen tennivalóik vannak a szocia-
lista művészeknek az új emberi világ formálásában. A művész szerves kapcso-
latban van a kor emberével. "Az alkotó a kor maximális teljesítményét, a tö-
meg pedig az élet átlagát, a tápláló és egyben a lemarasztaló földet is je-
lenti . Ezek az erő- és kifejezőképességből adódó távolságok mutatják az al-
kotó individuum látszólagos elszakadását a társadalmat képviselő tömegtől"; 
de éppen ez a távolság biztosítja a művészet húzóerejét, azaz: jó értelemben 
vett "politikai használhatóságát". Kassák arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a művészet emberformáló erejét voltaképpen minden történelmi korszak fel-
használta társadalmi céljai megvalósítására. Vitába száll a mozgalmon belül 
eluralkodott kétféle felfogással: proletárművészetet! — és: művészetet a 
proletárnak! Egyik felfogás sem számol a tömeg valódi tudatállapotával. Hi-
szen "egy osztály önmagába zártan és csak önmaga részére csakúgy nem teremt-
het művészetet, mint ahogy tudományt és technikát sem teremthet". Az egyete-
messég meghódításáért küzdő proletariátus nem zárkózhat a mindennapi gondol-
kodás szűk kereteibe, nem érheti be az életet "irodalommá" hígító proletár-
költészettel. Annál kevésbé, mert a proletariátus osztálytudatos része már 
"fölismerte a kultúra jelentőségét", s a művészetben is "általános emberi 
értéket" keres. A kulturális nevelés paradoxona: a tömeg — egyelőre — kul-
turálatlansága miatt a valódi művészet befogadására képtelen. Ennek ellené-
re, a valódi művészet nem alkalmazkodhat a tömeg igényeihez, mert akkor el-
veszti szociális jelentőségét: többé "nem az ember generális átformálásán, 
csupán pillanatnyi megmozdításán dolgozik". Ez pedig nem művészi, hanem poli-
tikai munkálkodás. Végső soron tehát mind a "proletárművészetet", mind pedig 

^Munkásmozgalom és művészet I—VI. 1925. július 19., 24., 30., augusztus 
9., 13., 23. 

4 3 A 47., 49. vers: Népszava: 1924. október 7. A 65. vers: uo. 1925. szep-
tember 1. 

.153 



a "művészetet a proletárnak!" jelszavakat hangoztatok lebecsülik a proleta-
riátust, s egy alacsony kultúrnívón való megrekedését segítik elő. 

Holott az igazi cél: a proletariátus felemelése a legmagasabb művészet 
színvonalára. A helyes jelszó tehát — Kassák szerint — : "a proletárt a mű-
vészetnek!". Azaz: a politikai felszabadító harcon belül egy viszonylag au-
tonóm kultúrmozgalom teremtése, amely módot, lehetőséget nyújt az egyénnek 
"saját képességei megismerésére, vágyainak maximális kiélésére". A művészet 
valódi feladata: az emberben rejlő konstruktív erők életre hívása. 

Ilyen értelemben tartja fontosnak Kassák a művészeti nevelést. Szerinte 
csak az "új művészet" képes emberformálásra. Kassák saját művészetét is konst-
ruktív erőnek tekinti, amely a proletariátussal való szellemi közösségből 
táplálkozik. "Mi magunkat világszemléletünk alapján konstruktív embernek és 
így emberségünket kifejező művészetünket konstruktív, vagyis forradalmi mű-
vészetnek valljuk. Nincs kétségünk azirányban, hogy belőlünk, a mi alkotása-
inkban a tömegek még öntudatlan élettendenciája kap reális formát még akkor 
is, ha ezek a tömegek ma még idegenül állnak meg ez előtt a művészet előtt. 
Mi ismerjük korunk politikai és gazdasági keresztmetszetét, ismerjük önma-
gunk teljesítő képességét, tudjuk, hogy milyennek akarjuk a világ képét, és 
tudjuk, hogy mit kíván tőlünk az alakulóban levő új világ." 

Végül Kassák rövid összefoglalót ad az új művészeti mozgalmakról, ez idő 
tájt születő nagy tanulmányával (A korszerű művészet él!) egyező felfogásban. 
E mozgalmak — hangsúlyozza — többnyire egyoldalúságuk miatt bizonyultak é-
letképtelennek: nem jutottak el a harmóniához, csak rombolták, s nem építet- / 
ték a formát. Pedig minden alkotás kérdése végső soron a formaadás. Ehhez a 
művész anyagismerete — azaz önismerete, életismerete — nélkülözhetetlen. 
Csak az szabadíthatja fel magát a klasszikus formák kötöttsége alól, aki 
rendet tud tenni önmagában s a világban, és van érzéke a formaadáshoz, a 
belső rend kivetítéséhez. A "fiatalok" legfőbb hiánya — utal vissza az egy 
évvel korábbi Népszava-vitára — , hogy könyvekből tanult tudással vagy poli-
tikai jelszavakkal akarják pótolni a művészi alkotáshoz nélkülözhetetlen é-
letismeretet, anyagismeretet, s belső rendérzék híján szólamokba kapasz-
kodnak. 

A harmónia az emberi lét — és így a műalkotás — alapfeltétele — vallja 
Kassák. "Valóban szociális cselekedetre csak a harmonikus én képes." Ez te-
hát a művészet konstruktív (építő) hivatása: az emberi életet befolyásoló 
(mert az embert bensejében megrázó és átformáló) hatás — azaz: cselekvés. 
Ezért érzi "csúcs"-nak, az irányzatok befejezőjének a konstruktivista művé-
szetet; s ugyanakkor kezdetnek is: az életet szolgáló "új művészet" kezdetének. 
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Kassák leszögezi tehát új — immár végleges — programját: "Alkotni aka-
runk, emberi dokumentumokat művészi sémák nélkül. És hisszük, hogy mi vagy 
mások be fogják váltani ez akaratunkat." 

Ha Kassák cikksorozatát figyelmesen átolvassuk s végiggondoljuk világos 
eszmefuttatását, csodálkozunk a vitapartnerek értetlenségén. Hiszen ez írás-
ban a legtisztább realista esztétika körvonalazódik, ugyanakkor előttünk áll-
nak a korszak kiérlelt, harmonikus alkotásai is: a 41., 49., 65. vers, ame-
lyek sokkal inkább kifejezik a kort s benne az embert — a munka emberét — , 
mint a vitázok és támadók bármelyikének művei. 

KITEKINTÉS 

A Népszava-költők szemlélete egyben s másban a proletkultosokéval rokon; 
a "forradalmi szocialisták" mégis megtagadnak velük is mindenfajta közössé-
get. Ugyanis nem az öntudatos proletariátus képviselőinek tekintik őket, ha-
nem olyanoknak, akik megrekedtek a "proletárirodalom" fejlődésének első — 
"kispolgári humanista" — stádiumában, s siránkozó panaszaikkal inkább gyen-
gítik, mint erősítik a proletariátus harcát. 

Az ő szemükben "az osztálytudatos forradalmi irodalmat" első ízben az 
Egység-csoport, majd az Ék képviselte, amely az osztályharcban fegyvernek 
tekintette "a művészi termelést". Az "irodalmi és művészeti termelés agitá-
ció" legyen "a munkásság mind szélesebb rétegeinek a forradalom számára való 
megnyerése, megtartása, osztályöntudatának elmélyítése s harci akaratának 
fokozása érdekében".44 

E program láttán nem csodálkozhatunk, ha mind élesebbé vált az ellentét 
Kassák és a forradalmi szocialista írók között. Kassák felfogását a korábbi-
akból már ismerjük. A "kassákizmus" leküzdését a magyar proletárirodalom e-
gyik legfőbb gondjának tartotta; annál is inkább, mert a proletárírók több-

45 
sége a MA-ból "fejlődött át". Kassák mint kiindulási pont — vélik — , két-
ségkívül "nagy jelentőségű volt a forradalmár írók egész sora számára; de a 
kassákizmus mint irodalmi stílus éppen úgy a múlthoz tartozik, mint Ady End-

44Bevezetó (Sarló és Kalapács Évkönyv). 
4 5Az Új Március 1927. júniusi számában ismertetik és kárhoztatják a SK 

évkönyvet: mert az még mindig magán hordja Kassák hatásának bélyegét. A 
Kassák-féle 'forradalom' lényege elvont líra volt"; bírálói — bár elítélik 
érte — "maguk sem igen adnak többet elvont líránál". Ennek oka részben az 
emigráció is: "a versekben elvont fehér terror ... áll szemben elvont hősi-
ességgel..."; de bizonyos esetekben a fiatal költők "az e formákat létrehozó 
deklasszált anarchista lumpenproletár ideológiába" is visszaesnek. 
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re, Móricz Zsigmond (sic!) és az elmúlt nemzedék többi 'klasszikusa'. A for-
radalmárok irodalmának épp ezekkel az irodalmi forradalmárokkal kell leszá-
molnia."^6 

Nem rossz társaságban van Kassák Ady és Móricz mellett; de hogy mint i-
rodalmi forradalmárokkal kellene velük leszámolni? Azóta az irodalomtörténet 
már "átértékelte" e korai vitákat. Illés László hangsúlyozta: A RAPP hibás 
kultúrpolitikai gyakorlata évtizedekre meghatározta a magyar proletáriroda-
lom szövetségi politikáját: "nem a távlatos együttműködés koncepcionális a-
lapján folyt az erők összefogása". A RAPP "reakciós utópiának minősítette" az 
útitársakkal való együttműködést, s mivel ez az ideológiai vonal "teljes 
mértékben érvényesült a Proletárírók Nemzetközi Szövetségében, ezek a káros 
vonások feltűntek szinte minden egyes szekcióban"; legkövetkezetesebben a 
német és a magyar proletáríróknál.^ 

S mivel a proletárírók a határon túlról "kívánták a magyar művészeti é-
letet" befolyásolni, természetesen egyre torzabb, egyre voluntaristább íté-
leteket alakítottak ki a hazai szocialista irodalomról. Az évek folyamán a 
válaszvonal szakadékká mélyült: ezt az állapotot rögzíti a fentebb már idé-
zett Platform-tervezet. 

A proletárírók — és rajtuk keresztül az illegális kommunista párt — ál-
láspontját képviseli itthon a KMP legális folyóirata: a 100% volt a maista 
Tamás Aladár szerkesztésében (1927—30). Az б viszonya Kassákkal már jóval 

^Lényegében L u k á c s György bírálata Kassákról ugyané szellemben fo-
gant (Új Március, 1926. november). 

E kérdésről bővebben: I l l é s László: A proletárirodalmi szövetségi 
politika ellentmondásai (in: Vár egy új világ, 141—168. o.). — J e g o r o v : 
A Forradalmi írók Nemzetközi Szövetsége (in: Jöjj el, szabadság!, 227—249. 
o.). — L. S a r g i n a : Az orosz proletárirodalom (1912—1925) (in: Az Újnak 
tenni... 154—176. o.). A tömegek kultúrája a Proletkult és a futurizmus el-
méletében és gyakorlatában (Helikon, 1969. 2. szám). Az imaginizmus (Helikon, 
1966/1. szám). — L. S v e с о va: Proletáríró-szervezetek 1920—1930. (Heli-
kon, 1966/1. szám). — Sz. K o v a l e n k o : A konstruktivisták irodalmi köz-
pontja 1920—1930. Moszkva (Helikon, 1966/1. szám). — S c s u k o v : Nyeisz-
tovije revnyityeli iz isztorii lityeraturnoj borbi 20-tich godov (Moszkva, 
1970.). — A Szovjetunióban élő magyar emigránsok (akik különböző "hullámok-
ban" érkeztek, de 1925-re már szinte minden számottevő forradalmi író ott 
volt, Barta Sándort és Mácza Jánost is ideértve; csupán Gábor Andor s a volt 
Egységcsoport maradt Berlinben) szoros kapcsolatban álltak a RAPP-pal, s 
1925 októberében (az 1924-es felhívás értelmében) meg is alapítják annak ma-
gyar szekcióját. A moszkvai és a berlini csoport szoros együttműködésben 
szerkeszti a Proletárírók első Évkönyvét, a Sarló és Kalapácsot (1926), ame-
lyen erősen érezhető a rappista szellem hatása. A forradalmi írók szerveze-
tének hivatalos lapja, az Új Március (1926—1933), majd a Sarló és Kalapács 
(1929—1937). (Bővebben: B o t k a Ferenc: A Sarló és Kalapács. In: Jöjj el... 
250-302. o.). 
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korábban elmérgesedett. Költőként is felmérhetetlen volt köztük a távolság, 
természetesen a Mester javára, így nem csoda, ha némi káröröm is dolgozott 
Tamás Aladárban, amikor a Külföldi Bizottságtól kézhez kapott cikkeket kü-
lönböző álneveken lapjában közölte, s "pártmegbízásból" frontális támadást 

48 
indított Kassák ellen. A vádak főbb pontjai: Kassákot a kommunisták azért 
tartják veszedelmes tényezőnek, mert "protekciója" van a munkásság ideoló-
giai életében; tehát olyan tényező, aki ellen csak ideológiai harccal lehet 
küzdeni. "A Munka programjának minden sora leheli a kassákizmust" — véleke-
dik 'Vajda Sándor' — a konstruktív szocializmusnak valami sajátos "kassáki 
kiadását". "Vajda Sándor" felháborodik azon, hogy Kassák nem proletárművésze-
tet, hanem egyetemes művészetet akar, csakhogy "amíg osztályok vannak, addig 
a művészet is osztályművészet". Kassák a távoli eszmény bűvöletében "már ma 
úgy tesz, mintha nem lennének osztályok, csak emberek — akik között kul-
turális különbségek vannak". 

"A Kassák által hirdetett, osztályművészeten túli, szociális, kollektív 
művészet nem a munkásság, hanem a polgárság nézőpontjából nézi a világot." 
Épp ezért Kassák "konstruktív opportunizmusa" — a munkásmozgalom fészkébe 
becsempészett "kakukktojás" — s az ilyenekben rejlik a legnagyobb veszede-
lem. 

A kakukktojástól már csak egyetlen lépés vezet az "álbaloldaliság"-ig — 
s mint ilyen: a veszedelmes ellenségességig. Tamás Aladár arról szól cikké-
ben, hogy a munkásmozgalom felélénkülő szakaszában (1929) a korábbinál is v 

veszedelmesebb a polgári ideológia, amely az "álbaloldaliság" leplében je-
lentkezik. 

Csakhogy a "baloldali munkások" egyáltalán nem ilyen egyértelműen látták 
a kérdést! Sőt! A "Kassák-hívők" népes táborán (Munka-kör) túl elég jelentős 
azoknak a száma, akik Kassák tevékenységét a munkásmozgalom szempontjából 
legalább olyan értékesnek tartják, mint a 100%-ét! így aztán értetlenül 
"hányódnak" a két tűzvonal között. 

"Régóta figyelem azt az éles harcot, amelyet a 100% indított és folytat 
a konszolidált ellenforradalom esztendeiben Kassák Lajos, az író és Kassák 

до 
E megbízásról, a kapott cikkekről, a Külföldi Bizottság (Kun Béla, Lu-

kács György, Révai József) Kassákról kialakított véleményéről részletesen 
beszámol T a m á s Aladár önéletrajzi regényében. (Akkoriban szüntelen fújt 
a szél. 355—56., 367—420., 643—655. o.) Bécsből hozzá küldték és az б neve 
alatt jelent meg Az álbaloldal ellen c. cikk (III. évf. 1. sz., 1929. októ-
ber), amely szinte lehetetlenné tette Kassákot a forradalmi munkásmozgalom 
szemében. — A másik fontos Kassák-ellenes cikket álnéven tette közzé (V a j-
d a Sándor: Konstruktív szocializmus avagy Kassák szembeszáll a destrukció-
val. 1928/3. sz.). 
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49 Lajos, a szocialista ellen — írja az egyik ilyen "tanácstalan" ifjúmunkás. 
Ű — és a munkások többsége — úgy látja: csupán taktikai, olykor frazeoló-
giai , már-már személyi ellentétek választják el a két tábort; s ez áldatlan 
harc "cirkuszi produkcióvá dagadva az ellentábor szemében, maga köré gyűjti 
a polgári káröröm csapatát". A levélíró hangsúlyozza: б maga sohasem tarto-
zott a Kassák körül gyűrűző lelkes csapatba, mégis, szerinte is Kassák "a 
szocialista világnézet magyar irodalmi csúcspontját" jelenti, aki "emberi és 
írói értékek harmonikus egységbe foglalója"; őt összetéveszteni a polgári i-
rodalommal "nevetséges lenne, ha nem volna olyan elszomorító és bántó". Fő-
leg azért kívánja a levélíró mindezt a 100% szerkesztősége tudomására hozni, 
mert "a vita már kilépett a veszélytelen cívódások keretei közül,... ez a 
harc már veszedelmes tünet és nyilai a munkásság amúgy is megbontott sorait 
érhetik, erejét gyengíthetik". 

Hosszasan ecsetelhetnénk ez áldatlan civakodást, pro és kontra keresvén 
az érveket; de ez jelenleg nem feladatunk. Egyébként is az idő azóta e kér-
désben is igazságot tett, kidolgozva a szintézis lehetőségét, a "tertium da-
tur"-t.50 

Az áldatlan testvérháborúnak lamás Aladár 1930-as letartóztatása'úgy ve-
tett véget, hogy Kassákra a kommunista mozgalom véglegesen rásütötte a "pro-
vokátor", "denunciáns" stb. bélyeget. 

Úgy hisszük, ma már nem kell "tisztára mosnunk" Kassákot e vádak alól: 
életművének egésze, osztályához és a szocializmus eszméihez való hűsége min-
dennél fényesebben "igazolja" őt. 

49 
F a r k a s László: Levél a 100%-hoz. (Miután a 100% szerkesztőségétől 

válaszolatlanul kapta vissza levelét, a Munka nyilvánosságához fordul; leve-
le meg is jelenik a Munka 7. —júliusi — számában "kommentár nélkül".) 

50ludományos emiékülés a 100% félszázados jubileuma alkalmából (Párttör-
téneti Közlemények 1978. március). I l l é s László referátuma. 
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V A J D A G А В 0 R 

AZ ESZTÉTIZMUS TŰNŐ VARÁZSA* 

Halász Gábor r e g é n y e l m é l e t é r ő l 

Amennyiben Halász Gábornak a líráról szóló esszéje a szerzőnek alkati 
líraellenessége miatt mereven elméleti volt, s példaanyaga úgyszólván egyál-
talán nem létezett, úgy a kortárs regényt annál avatottabban képes méltatni."'" 
Itt nem a múlt felől, az ancien régime és Kazinczy eszményével igyekszik hi-
telesíteni az újat, hanem tudomásul vett és esszéista módon felboncolt iro-
dalmi jelenségeket viszonyít korábbi századok regényhagyományához. Ott csu-
pán bizonygatja, hogy a líra nem halt meg, s mintha maga sem bízna teljes-
séggel benne, miszerint a klasszicizmussal rokonítható költészet idővel ki 
fogja szorítani az elerőtlenedett romantika maradványait. Itt nem kell eről-
tetett jóslatokba bocsátkoznia, mivel hozzá közel álló tényeket tudatosít-
hat. Éppen ezért véleményünk szerint Halász Gábornak ez az első igazán érett 
esszéje; elméleti és stílustörténeti indoklását adja benne a huszadik száza-
di regény jelenségének, melyben igen sokan csupán a műfaj halálához vezető 
hanyatlást észlelnek. Miként a modern líra a múlt századot megelőző korsza-
kokban, a klasszicizmusban és a barokkban ismeri fel ősét, a legújabb regény 
hasonlóképpen ezekkel a stílusirányzatokkal rokonítható. E viszonyt főleg az 
írónak a hőseihez való kapcsolata alapján teremti meg, aminek eredményeként 
ún. történésregény születik, szemben a múlt század jellemregényével. A kü-
lönbséget a kifejezések már önmagukban is sejtetik. Cervantes, Le Sage, 
Fielding, Sterne és Dickens hősei, teremtőjük higgadt távolságtartása követ-
keztében, nincsenek közvetlen összefüggésben koruk társadalmi életével, a 
külvilágtól nem kapnak jellemalakító impulzusokat, nem forrnak össze egyik 
társadalmi réteggel sem olyan mértékben, hogy prófétájává szegődnének. Ugyan-

*Részlet egy H a l á s z Gábor munkásságával foglalkozó hosszabb tanul-
mányból. 

1Az újabb regényről. Napkelet, 1929. Válogatott írásai. 1977. 426—446. 



ez a játékosság elevenedik meg felújult formában, lélektani síkra áthelyezve 
a modern regényben is. "A világ megint panoráma; nem irányító, sorsgyúró ha-
talom, hanem pusztán milieu, amelyben különös és mindennapi, szomorú és vi-
dám dolgok történnek. A társadalom szerkezete önmagában fontos és érdekes, 

2 
de nem cslekményindító többé. Proust, Giraudoux, Mann, Virginia Woolf és 
Joyce ironikusabban, fölényesebben kezelik hőseiket, mint Flaubert, Balzac, 
Zola, a Goncourt-ok, Dosztojevszkij vagy Mann a Buddenbrookokban. Ennek követ-
keztében műveik szerkezete is megváltozik: kevésbé feszes és esszéisztikus 
betétek is helyet kaphatnak benne. Ilyenek egyszerűbb formában már a racio-
nalizmus és a felvilágosodás regényeiben is helyet kértek. Halász egyébként 
(nem úgy, mint A líra halálában!) nem erőlteti a párhuzamot, s azokra a mo-
tívumokra is kitér, melyek a modern regényt a múlt századival egybekapcsol-
ják. Az új törekvések szerinte a naturalizmusból hajtottak ki, mivel 

"minden stílusforma (...) kétszer hat erősen, születéskor és szétbomlásában. 
A véget a stíluselemek önállósulása jelzi; a művész vagy író már nem vállal-
ja át magától értetődőn az egészüket, hanem különbséget tesz, válogat köz-
tük. Egyeseket rafináltan, végletekig fejleszt, felhasználva minden bennük 
lappangó energiát (így láttuk ezt a modern regény lélekábrázolásában), máso-
kat végképp elhagy, lényegesnek tesz meg eddig számba alig vett motívumokat, 
ornamentikái szeszélyét követve változatok tömegét szövi a megszokott alap-
anyagba, és folytonosan változtatva a régit, végül is egészen újat és erede-
tit teremt."3 

A modern regényt tehát nem annyira kialakultságában, mint inkább fejlő-
désében szemléli. Óvatosságára vall, hogy Gide Pénzhamisítók című regényét 
és Joyce Ulyssesét nem befejezett, harmonikus alkotásoknak, hanem "úttörő 
kísérletek"-nek mondja. Dos Passost viszont félreérti, s ezért túl szigorú 
hozzá, amikor úgy véli, hogy "mozistílusa például tisztára külsőségeken ala-
puló blöff...". Halász későbbi esszékötetének, Az értelem keresésének egyik 
kritikusa szerint az esszéista e tanulmányában figyelmen kívül hagyja a pszi-
choanalitikus regényeket.3 Nos, ez valóban így van, ám Halász e gesztusával, 
1929-ben érkezett el ahhoz a ponthoz, s meg is haladta azt, amelyet Babits 

2 
Uo. 432. 

3Uo. 440. 
4Uo. 446. 
3 K e m é n y f y János: Tanulmányok. Budapesti Szemle, 1938. 251. k. 124. 
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már a tízes években meghódított és legutoljára 1925-ben Új klasszicizmus fe-
lé című tanulmányában fogalmazott meg újra. Halász fejlődése akár ugrásnak 
is nevezhető, hiszen alig egy-két évvel korábban még csupán a hagyományos lé-
lektani ábrázolásnál tartott, most viszont a mélylélektan lehetőségeit is az 
indokolatlan cselekvés és a végtelen lehetőségű játékosság irányába tágítot-
ta ki. 

SZELLEMTÖRTÉNETI REGÉNYTIPOLÓGIA 

Poszler György szerint "Halász tipológiát alkot a Theorie des Romans mód-
jára",7 vagyis amennyiben a fiatal szellemtörténészt nem befolyásolta is köz-
vetlenül Lukács György regényelmélete, valamiképpen mégis kapcsolódik hozzá, 
ha másképpen nem, akkor mint az övével ellentétes célkitűzésű nagyszabású 
kísérlethez. Elképzelésüknek valójában mindössze annyi köze van egymáshoz, 
hogy mindketten egyetemes regénytörténeti összefüggésekben gondolkodnak, s 
hogy egyikőjük sem kizárólag esztéta, hanem inkább utópiák megszállottjai. 
Halász Gábor és Lukács György regénymodellje között már az előbbinek a kan-

g 
tianizmusában, valamint az utóbbi hegelianizmusában az alapvető különbség 
hangsúlyozódik ki. Halász racionalizmusának határát agnoszticizmusa jelzi. 
A történeti korszakok váltakozásának mélyebb okai nem foglalkoztatják: ko-
rábban említett hegelianizmusa nem több alkalmi nekifutásnál. Az esztétika 
szempontjából fontos különbségek számára az ízlés változásában nyilvánulnak 
meg; az ízlés mögött viszont világnézeti sajátságok rendelkeznek meghatározó 9 
funkcióval. Mivel a világnézet tudatosan, akarati úton formálható meg, ezért 
az új ízlés csupán a kellő határozottsággal vállalt új emberkép függvénye. 
Ebből következően viszont a voluntarizmusnak éppen akkora jogosultsága van 
az esztétikában, mint a társadalomban. Az ember szépségélménye, ugyanúgy, 
mint egyéb szokásai, gyermek- és ifjúkori beidegződéseitől függnek. Az esz-
széistának tehát nem a szépség lényegén kell töprengenie puhány módjára, ha-
nem a társadalom érdekeinek megfelelő alkotói magatartás- és műformákat kell 
propagálnia. A múlt kizárólag arra jó, hogy a kutató napvilágra tárja belő-
le, ami valamiképpen példaképnek számító megvalósulása a jelenkori igények-
nek és törekvéseknek. A jelenségek nem ismétlődnek meg a Földön; de a válto-

6Ezüstkor. Bp. é. n. 155-159. 
7Szerb Antal. Bp. 1973. 273. 
8Vö. A regény elmélete előszavával. Bp. 1975. 479—491. 
9Vö. A líra halála. I. m. 413. 
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zás inkább csak külsőségekben testesül meg; a lényeg változatlan, s az ér-
telmiséginek tulajdonképpen az a hivatása, hogy ezt tudatosítsa. Fejlődés nem 
létezik, s ha a változásokat mindenáron minősíteni kell, akkor legfeljebb 
korcsosodásról lehet beszélni. Újabb időkben csupán felfokozott agyműködés-
sel, erőltetett játékossággal s jobbára csak szellemi úton lehet meghódítani 
az emberi életviszonyoknak eleve adott s az utóbbi száz év által naivitással 
elködösített, eldologiasodással burkolt örök képletét, az osztályok tudatos 
elszigetelődésén és a tekintélyelven alapuló társadalmi hierarchiát. 

Az új regény egyszerre megismerés és visszatérés. Megismerés, mert a vál-
tozott életkörülmények közepette az időélmény, s vele együtt a kor emberének 
bonyolult tudattartalma került az ábrázolás középpontjába. Visszatérés, mi-
vel a régebbi korokhoz hasonlóan az írók az egyedül üdvözítőnek hitt világ-
nézetnek a birtokában legfeljebb hasznos tapasztalatok megszerzése felé irá-
nyítják hőseiket, lévén hogy nem hisznek többé a megismerés radikálisan új 
minőségében. Amennyiben az igazságok egyetemesek s nem egyéni felfogásban 
gyökerezőek, annyiban a hősnek és világának találkozásától sem kell túlságo-
san sokat várni. A mű központi alakja a környezetével való konfliktusa során 
megedződik csupán, és nem fedezi fel a spanyol viaszt, miként a művész és az 
olvasója is sportként, vitalitásukat erősítő eszközként viszonyulnak a mű-
höz. A különbség a régi és a mai között az elveszített spontaneitásban van. 
Az európai rációkultusznak a felvilágosodástól kezdve fokozatosan rá kellett 
jönnie arra, hogy irracionális végtelen határolja. Az új nemzedék ezért az 
értelem mellett az élet princípiumát is megkülönböztetett figyelemben része-
síti: "a kultúra biológiai instrumentum, semmi több" — mondja Ortega. A 
vitaiizmus azonban nem öncélúan a végletekig hajszolt irracionalizmusban jut 
kifejezésre, hanem játékos könnyedségben. "A nehéz súlyokat fel lehet emelni 
akrobata gesztussal is, de elegánsabb úgy tenni, mintha csak egy női zseb-
kendőt kapnánk fel a földről"33 — vélekedik Szerb Antal. Ez persze nem zár-
ja ki azt, hogy egyeseknek, miként Joyce-nak, egész életük alárendelődik a 
könnyed és fölényes szellemesség esztétikájának. Éppen ezért egyes újabb tu-
dósok, mint például Jurij Davidov, a huszadik századi l'art pour l'art-ral 
kapcsolatban inkább beszélnek életpótlékról, mint a vitalitás igazi szolgá-
latáról. A szinte kizárólag társadalomtudományi kiindulópontú Davidov erről 
így nyilatkozik: "Könnyen észrevehetjük, hogy az igazi szellemiségnek ez az 

30Korunk feladata. 58. 
33Könyvek és ifjúság elégiája. Nyugat, 1938. Gondolatok a könyvtárban. 

Bp. 1971. 663. 
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interpretációja kompenzációs jellegű: az egyik pólusról a reális társadalmi 
életben hiányzó szabadság teljes egészében áttolódik a másik pólusra, az 'i-
gazi szellemiség' területére. Itt aztán tökéletesen hipertrofikus alakot 
vesz föl: a szellemiség ironikus önemésztésévé alakul, mihelyt ezek kihull-
tak a 'tiszta alkotás' folyamatából, és mint ennek termékei váltak tőle kü-
lön." 1 2 

Lukács György az első világháború idején világnézeti szempontból nem el-
kötelezett egyértelműen. Míg Halász Gábor regényelmélete mögött céltudatos 
társadalmi és pedagógiai célkitűzések állnak, addig a fiatal Lukács egyéni-
sége kizárólag a tagadásaiban ad hírt magáról. A világháborút és az eldologi-
asodott életviszonyokat érzi ellenségének, de egyelőre nem tudja, hogyan ve-
gye fel a harcot ellenük. Helyzetét az is bonyolítja, hogy esztétikai igé-
nyei is vannak, melyeket ugyanakkor sehogyan sem tud közös nevezőre hozni az 
etikaiakkal. A regény ugyanis kölcsönösen kizáró viszonyban van az általa 
vágyott teljesség-eszménnyel. Az eposzt felváltó nagyepikai formának tudni-
illik a hős világban való hazátlansága, otthont kereső nyugtalansága, egy-
szóval: meghasonlottsága felel meg. Dosztojevszkij szerepe a vázolt ellent-
mondás szellemében kettős: egyrészt végletekig fokozza az elidegenedés ábrá-
zolását, tehát e hegeli értelemben vett realizmusnak a csúcspontja; másrészt 
egy új emberi teljesség megjövendölésével öntudatlanul, de az esztéta számá-
ra lehangoló módon a regény társadalmi-pszichológiai alapját semmisíti meg. 
Mivel Lukács ekkor már folyamatos szellemfejlődésként értelmezi a társada-
lomtörténetet, dedukciója a regénytörténet fő állomásainak megjelölésére kö-
telezi. S mert az elidegenedés folyamatának regénybeli tükröződésére kíván-
csi, csupán annyiban dogmatikus, amennyiben a szellemtörténet általános fo-
galmai felől szemléli az irodalmat, méghozzá azt, amelyiket ismeri. Követ-
kezőleg nála a romantika klasszicista ízlése ellenére sem annyival értékte-
lenebb a klasszicizmusnál, mint Halász Gábor értékrendszerében. Az értékelés 
mozzanata Lukács felfogásában abban jut kifejezésre, hogy a kezdettől (a harmó-
niától) a végig (a tökéletes bűnösségig) egy-egy korszakban bizonyos művek tö-
kéletesebben testesítik meg a fejlődés láncszemét másoknál. Flaubert regé-
nye, az Érzelmek iskolája például a maga reménytelenségében inkább mondható 
a századfordulói csúcs felé vezető utolsó lépcsőfoknak, mint Balzac művei, 
melyekben a hős számára még nagy mozgásteret biztosít a buktatókkal teli vi-

12 A művészet és az elit. 1975. 360. 
1 5Vö. H e r m a n n István. Lukács György fejlődése "A regény elméleté"-

től a realizmus elméletéig. "Jöjj el szabadság!" Tanulmányok a magyar szoci-
alista irodalom történetéből. Bp. 1967. 403—439. 
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lág. Lukács György tehát még körültekintően mérlegel, míg Halász Gábor egy 
évtizeddel később már radikálisan választ. Mégis: az utóbbinak a magyar pró-
za korszerűségéért folytatott küzdelme, következetesen érvényesített világi-
rodalmi mércéje a maga módján azt képviseli, aminek az Esztétikai kultúra 
szerzője volt előfutára két évtizeddel korábban. Szinte megállapíthatatlan, 

14 
melyikőjük az arisztokratikusabb, s hogy az impresszionizmus ellenében me-
lyikőjük vonzódik jobban a hasonlóképpen értelmezett klasszicizmushoz.13 

A REALIZMUS PERSPEKIÍVÁJA 

Korábban ugrásnak tekintettük Halásznak a legújabb világirodalmi regény 
vidékén tett kirándulását; s ezt még akkor is jogosan tettük, ha a kritikus 
néhány esetben csupán kísérleteket méltatott. Valójában az Ortega-élmény 
lendítette őt egy rövid időre a kortárs próza élvonalába. Véleményünket bi-
zonyítandó a Nyugat-konferenciára készült szövegére hivatkozhatunk, mely-
ben korábbi dogmatizmusa — nem kis mértékben új szellemi környezete befolyá-
sára — veszít élességéből. Ekkor már mindössze az iróniát állítja szembe a 
múlt századi érzelgősséggel és komolysággal. Rehabilitálja a húszas években 
kialakult konzervativizmusát; ám klasszicizmusában most az agresszivitás he-
lyett a megértésnek az egyetemessége kapott helyet. Önmaga helyett beszél a 
tény, miszerint a visszafogadott Balzac mellé most lolsztojnak a nevét is o-
daírja. A korábban dicsért legmodernebb írókat ez alkalommal csupán egy új 
esztétikai beérés, egy új realizmus előhírnökeinek tekinti. Különben sem túl 
hosszú névsora most Proustra és Kassákra csökkent, és Virginia Woolf, vala-

"A filozófia tehát szita, mely megrostálja az olvasókat, minden mondata 
őre egy ostrom alatt lévő várnak, aki csak jelszóval engedi át az embereket; 
mondatvetései nevelés és vizsga, kényszerítései az olvasónak, hogy ugyanab-
ban az irányban feszítse meg egész gondolkodását, mint a filozófus." Eszté-
tikai kultúra. Bp. 1910. 6. 

13"...az esztéta a forma fogalmát alkalmazza az életre — írja Lukács — ; 
az esztétikai kultúra a lélek megformálása. Nem felékesítése, hanem megfor-
málása; nem szép helyzetekbe való megmerevítése, hanem legigazibb lényegének 
a valóság, az események káoszából való mindig tisztább és tisztább kimunká-
lása; nem formába öntése, hanem megformálása; nem eredmény, hanem út, végte-
len út..." I. m. 28. Hasonlóképpen Halász szerint is az ábrázolás "nem adott 
valóság, hanem vízió, sohasem utánzás, hanem megközelítés. A klasszicizmus, 
amely tekintélyre épít, folytonosan kísérletező, belülről kifelé teremtés, 
álomképek átültetése a külvilágba." A kritikáról. Bibliofil Kalendárium. 
1933. Válogatott írásai. 1977. 455-460. 

l éÚj irányok a világirodalomban. Nyugat, 1932. Válogatott írásai. 1959. 
95-99. 
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mint Huxley leértékelésével, Joyce és Gide további fenntartásos említésével 
Schlumbergerrel, Werfellel és Zsolt Bélával egészült ki. Stílus tekintetében 
a múltszázadiságnak a naturalizmus a szinonimája, míg a kor terméketlen szél-
sőségét a szürrealizmus képviseli. Korábbi esszéjében, miként a jövő lírájá-
ra vonatkozóan is, a valóságtól való elrugaszkodásra fektette a hangsúlyt. 
Itt viszont ismét ahhoz tér vissza, amit rövid időre elhagyott: Bóka László-
nak állítólag szóbelileg is elmagyarázta, hogy "egy új realizmus megszületé-
sének kell elkövetkeznie hamarosan". Egyúttal azt is meghatározza, mit ért 
a kifejezésen: "a realizmus pedig minden időben nem magát a valóságot jelen-

1R tette, hanem a valóság transzponálását". S még egyértelműbben: "azok az í-
rók, akiket említettem, abban voltak nagyok, hogy a maguk szuverén eszközei-

19 
vei új világot, új emberiséget teremtettek a régi helyébe". Halász Gábor 
megújult realizmus-fogalmának semmi köze sincs a tükrözéshez s legkevésbé 
ahhoz a pártos realizmuselmélethez, melynek alapjait éppen ebben az időben 

20 rakta le Lukács György német nyelvterületen. 

MISZTIKUS REALIZMUS 

E kifejezést nem Halász Gábor alkotta; ő inkább csak a realizmus, a mű-
vészi realizmus fogalmához ragaszkodik, amit aztán ízlésének metamorfózisa 

21 
során egyre inkább kitágít. Goethe-tanulmányában ugyanis a stilizálás az 
az eszköz, minek révén a költő a természeti és társadalmi jelenségek megfi-
gyeléséből kiindulva, saját műve valóságát teremtette meg. A stilizálás és 
mellette az "átlényegítés" a következő években sem hal ki kritikusi szótárá-
ból, arra utalva, hogy az évtizedfordulón magáévá tett, klasszicista alapra 
épített esztéticizmus sokat veszített előtte a varázsából, s a valóságfelet-
tiség kizárólagossága egyre inkább a mű és élet kettősségévé alakult, külö-
nösen azokban az esszékben, melyek hősénél nem fejlődhetett ki közvetlen meg-
felelés ember és alkotása között. Legkedvesebb írója a negyedik évtized kö-

1 7B ó к a lászló: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 933. 
18 

H a l á s z Gábor, i. m. 98. 
1 9Uo. 98-99. 
20 

Tendenz oder Parteilichkeit. Linkskurve, 1932. Tendencia vagy pártos-
ság? Művészet és társadalom. Bp. 1968. 86—95. — Riportage oder Gestaltung, 
uo. 1932. Riport vagy ábrázolás? I. m. 96—111. — Erzählen oder Beschreiben. 
Internationale Literatur, 1936. Elbeszélés vagy leírás? I. m. 160—187. 21 Jegyzetek Goethe-sorokhoz. Nyugat, 1932. 437—440. 
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49 zepe táján az Európa-szerte népszerű John Cowper Powys, akinek munkásságá-
ban az általa korábban fennen eszményített értelemből jóformán semmi sincsen; 
б mégis megleli a racionalizálás módját: az írói effektus szerinte "a tudat-
talan olyan megvilágosodása, amely már a legtisztább intellektualitás, két 
egymásból következő, egymást színező és nem mint régebben hitték, ellentétes 

23 
képesség". A korábban magasban szárnyaló értelem nem tűnt el tehát: csupán 
alászállt, s ahelyett, hogy lenézné az ösztönök homályos világát, hódítani, 
küzdeni ereszkedik beléje. A halászi világnézet folytonosságának bizonyítéka 
a regény múlt-kultuszában rejlik; vagyis: romantikus antikapitalizmusában. A 
tisztán klasszicista ízlés a végtelenül elburjánzó misztikumba köthetne be-
le; ez azonban Halász értelmezésében nem más, mint a tradíció tradíciója, a 
hagyományok mögött is az Első Ok keresése, hiszen Powys számára ott kezdődik 
az izgalom, ahol a pszichoanalitikusok megtalálták az egyedül üdvözítő magya-

24 
rázatot. Oe a túlságosan sűrűvé lett homály miatt sem kell kétségbe esni, 
mert végső soron "A kórképlet nála nem végső valóság, hanem szimbólum, jel-

25 
képe a mérhetetlen szenvedésnek, amit az élet kiró." Az elesettekkel való 
együttérzés egyike azoknak a tulajdonságoknak, melyek az esszéista olvasmány-
élményeiben a harmincas évek közepén feltűnnek. Mindezt a realizmus partta-
lan fogalma foglalja keretbe, s ennek ugyanaz a lényege, mint Tolsztoj eljá-
rásának a Háború ás békében. Ahogyan itt a betétek elmefuttatásainak gyűlölt 
Napóleonja az olvasót érzelmileg nem befolyásoló regényhőssé transzponálódik, 
hasonlóképpen Powys is átadja magát a formálás révén a teremtés mámorának; a 
konkrétat, az érzékelhetőt fantasztikussá, lebegővé desztillálta. A párhuzam 
természetesen erőltetett, mert egymástól túlságosan távol eső alkotótípuso-
kat állít szembe Halász Gábor. Ennek ellenére a mű jellemzésének pontosságá-
hoz aligha férhet kétség: Powys "Újra becsülethez juttatta az epikát; renge-
teg esemény történik a könyvében, és ha prousti estélyekre áldoz is fejeze-
teket, az angol vidéki társaság kedélyes zűrzavarával tölti meg, zsúfolt, 
lármás a szín, akárcsak a tizenkilencedik század nagy angoljainál. Jellegze-
tes típusok között vagyunk, és mégis valami titokzatos lebeg felettük, mint 
a köd London meglepetéstelen kőházai felett. Glastonburyt a lexikon és a 
földrajzi nevek pontosságával ismerjük meg, lassanként mégis tündérvárossá 

22 
A regény feltámadása. John Cowper P o w y s : A Glastonbury Romance. Nyu-

gat, 1934. II. к. 443—447. — Még egyszer John Cowper Powys. Nyugat, 1935. 
Ï. k. 521-522. 

23 

A regény feltámadása. Uo. 443. 24Uo. 445. 
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válik, emlékekben feloldódó jelenné, fantasztikus rajzzá egy álomképeskönyv-
ben. Ha megteremtették a tündéri realizmus jelzőjét, б az első író, aki iga-

26 
zán megérdemli." 

A MEGÚJULT PROUST-ÉLMÉNY 

Halász Gábor esszéista pályakezdésének egyik legnagyobb (a modern iroda-
lomban kétségtelenül a legelbüvöltebb) olvasmányélménye Proust volt. "Nehéz 
lett volna akkor elválasztani élményt, olvasmányt, cselekedetet, az elbeszélt 
ifjúkort és a megéltet, az enyém-tied-övé határait, az ént, amely egyszerre 

27 
megsemmisült és óriásira nőtt a példakép nyomán" — emlékezik vissza egy 
évtizeddel később immár a férfikorból. E későbbi esszé mérsékelt önkritika, 
inkább csak a fiatalkori túlzásoknak a fölülbírálása, nem alapvető minőségi 
változás. Nem érzik ki belőle mélyebb megrázkódtatás sem; úgy tűnik, mintha 
a két időszak gondolkodásbeli különbsége a múló évek által természetszerűleg 
bekövetkező érésnek, felnőtté válásnak lenne a következménye. Ez egyben azt 
is indokolja: miért ismétlődnek meg néhol ugyanazok a gondolatok, melyek 
kristályosan szentenciózus formában egyszer már adekvát megfogalmazást nyer-
tek. 2 8 

A húszas, illetve a harmincas évek Proust-szemléletének lényegbe vágó kü-
lönbsége az esszéista pozíciójában rejlik: most — miként már az előbbi idé-
zet alapján sejthető is — szélesebb a látókör. E körülményt pedig az teszi 
különösen fontossá, hogy az esszéistának megszűnt az énjével való naiv (vagy 
erőszakoltan naiv) azonossága, s ennek következtében a világgal együtt (s 
nem a világ ellenében, ami romantikus szituáció lett volna) nagyra nőtt, ab-
ban maradéktalanul feloldódott én megfigyelés tárgyává válik. Proust hőse és 
az ő egykori énje "számára (...) egyetlen valóság van a világegyetemben: az 
én-tudat. Minden belőle indul ki, vagy hozzá tér vissza, mindenesetre általa 
nyeri el értelmét; az élet drámai színjátéka csak arra jó, hogy afficiálja, 
az emberek, hogy gyönyörködtessék, a cselekedetek, hogy a választás lehető-

29 
ségeiben tobzódhasson a képzelet". Régebben tehát б maga volt Marcel, aki-
től többek között tekintélykultusza feltétlen vállalásához kölcsönzött bá-
torságot. Akkor lelkendezett Proust világának mesterkéltségén, társaságának 

2 6Uo. 446. 
2 7A Proust-élmény nyomában. Nyugat, 1937. Válogatott írásai 1977. 588—589. 
28 

Vö. Az újabb regényről. 1929. 2 9I. m. 589-590. 
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a való élettől való különbözésén, a szeszély és a játékkedv elsődlegességén, 
most, okot és okozatot egységben érzékelve, a fantázia árnyoldalára, a féle-
lemre és szorongásra is rávilágít, arra is, ami emögött rejlik: a kényszere-
dett üvegházi létre, a b e t e g s é g r e . A k k o r elragadtatva gyönyörködött az ide-
ák törvénye szerint alkotott típusokon, most egy természetesebb, prózaibb 
szükségszerűség eredményeinek látja őket. Ami korábban szabadságnak tetszett, 
az most nem több egyetlen lehetőségnél. Azt is be kell már ismerni, misze-
rint "A képzelet, mint az álomban, vállalta a testi benyomást, hogy egy vi-
lágot emeljen, változó, színes káprázatot a valóságos és egyszerű kín fö-
lé."51 Az ilyen alkotásmód "tüneti lélektan"-ra, "rosszul rejtegetett vágyra, 

32 
fiatalos ábrándra árulkodik". Az emberekkel szembeni kényszeredett és kép-
zeletbeli szabadsággal túlkompenzált távolság áll mögötte: a valóság hiányá-
nak vákuumát egy teljesen kitalált valóság tölti ki. íme, így tudatosítja 
Halász Gábor korábbi játékesztétikájának gyökereit: "Minden fiatalnak álma 
megsemmisíteni a létező környezetet, kötelékeivel és rendjével, változhatat-
lanságával és függetlenségével, s félálomban újra építeni, titokzatossá és 
játékossá változtatva, hogy az igazi Balbechez sohase hasonlítson az a Bal-
bec, amelyről ábrándozunk, a maguk életét élő fiatal lányok nyomába se lép-
hessenek annak a virágzó látomásnak, amellyel nekünk éltek, s a valódi tár-
saság irigyen és elkáprázva tekintsen arra a soha nem volt eszményre, amely-
lyé mi formáltuk a szerepét."55 Eddig inkább csak a nagyobb perspektívában, 
az egykori öntudatlan racionalizálásban jutott érvényre az esszéista évti-
zednyi tapasztalata; tanulmányának vége azonban hangsúlyozottabb szempontbe-
li változást hoz: itt deríti ki, hogy a szertelenül csapongó lázadás mélyén 
tulajdonképpen megrögzött rendigény, a szokások kultikus tisztelete lappang. 
De — s ebben rejlik a kritikus változása — Halász nem arisztokratikus hagyo-
mányeszményről beszél, hanem polgáriról, arról, amely "Alapja a polgári rend-
nek, a kitartásnak, nagyratörésnek, erényeknek".5,1 Vitatkozni lehetne róla: 

5^E körülményt előtte már Németh László is említette. Halász Proust-érté-
kelése nem lehet teljesen független ettől. Vö. N é m e t h László: Proust. 
1932. Európai utas. Bp. 1973. 313—347. A francia íróban azonban nem "egy ha-
nyatló osztálynak a nagy kifejezőjé"-t érzékelteti, ahogyan azt T o l n a i 
Gábor feltételezi (Az óbudai remete. Örökség és örökösök. Bp. 1974.), inkább 
individuális esetet vizsgál. A polgáriság fenyegetettsége ekkor még nem azo-
nos annak halálra ítéltsége tudatával. Halász tulajdonképpen ezekben az évek-
ben lépett a polgár nyomába és esze ágában sem volt temetni azt. 

5 1I. m. 591. 
32 
JÁUo. 5 9 6 . 
5 5Uo. 597. 
5 4Uo. 599. 
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vajon a prousti értékrendszerben milyen mértékben arisztokratikus, illetve 
polgári a rend fétise, ha nem maga Halász vallaná be: álláspontja saját meg-
újult szemléletében gyökerezik, melyben a történetietlenség időtlen keretét 
polgári érdek tölti ki: "A képzelet démoni hatalma helyett a szokás szívós 
ereje — ezt a szempontkülönbséget hozta meg a tíz év""59 — foglalja össze 
saját maga, azok számára, akik netalán kételkednének benne, hogy a műalkotá-
sokban még mindig önigazolást keres. 

Közeledést jelent-e ez vajon a realizmus felé? Feltétlenül; noha csak 
annyiban, amennyiben a realitásérzék egyik fontos előfeltétele a külső való-
ságra összpontosító irodalmi irányzatnak. A harmincas évek közepén és máso-
dik felében a reális egyre inkább az értelem uralkodó szerepének szinonimája 
Halász Gábor eklektikus prózafelfogásában. Az "egyre inkább" határozóra itt 
azért van szükség, mert a Powys-élmény egy időre megingatta a kritikus ráció-
központúságát s a misztikumnak adott nála szokatlanul nagy teret. Ez az ir-
racionalizmus abban különbözött az 1929-es regényelmélettől, hogy benne a 
játékosság visszaszorult, s a végzetszerűség, a titokzatos hatalmakkal szem-
beni kiszolgáltatottság került előtérbe. 

ERKÖLCS ÉS ESZTÉTIKUM: THOMAS MANN 

A József és testvérei című Mann-regényről írott ismertető"^ kezdete radi-
kális változást ígér: Thoman Mann "számára a mítosz eszköz és nem végcél; 
így lesz példaadó a műve és remekmű".'57 Ennek pedig az a következménye, hogy 
"miszticizmusa nem irracionális a szó ma divatos jelentésében, és nem racio-

38 
nális az elavult, lapos, mindent megmagyarázás értelmében, hanem reális". 
Amilyen mértékben előremutatónak, a negyvenes évek gondolkodásmódja előle-
gezésének tűnik ez az állásfoglalás, legalább olyan mértékben kötődés a ko-
rábbi regényelmélethez. A haladást, az előremutatást szerintünk nem elsősor-
ban a "reális" kifejezés jelzi, hiszen ezt korábban a húszas években is fel-
lelhetjük nála, hanem az, hogy jóllehet írásában nem fogalmazza újra Mann 
koncepcióját, a remekmű alapfeltételeként mégis a mítosz eszközzé tételét e-
meli ki. Az első pillanatban úgy tűnik. Halász Gábor 1936-ban közvetve bele-
nyugszik egy mű antifasiszta célkitűzéseibe, sőt — igaz, ismét közvetve — 

3 5Uo. 602. 
36Nyugat. 1936. Válogatott írásai. 1977. 640-647. 
3 7Uo. 640. 
3 8Uo. 641. 
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kivételes jelentőségét is ebben határozza meg. A "reális" kifejezést ennek 
ellenére azért nem tarthatjuk határozottan a következő évtized felé mutató-
nak (ahol majd — alkalmasint és nem mindig — a társadalom szorosabban meg-
határozza a mű hősét), mert Halász Ihomas Mann módszerét vizsgálva tulajdon-
képpen az általa korábban kifejtett játékesztétika eszményi megvalósulásában 
gyönyörködik. A mítosz eszközként való felfogása ugyanis közvetlenül nem az 
író társadalmi állásfoglalására vonatkozik, mint inkább arra, hogy saját 
szkeptikus világszemléletét vetítse a Biblia világába, hasonlóképpen a port-
réfestő esszéista megoldásához. Következőleg a "reális" inkább az önkifeje-
zés szabadsága, a korélmény személyi lecsapódása és múltba vetítése, a stí-
lusfordulatoknak korlátlan érvényesítése, mint merevebb és közvetlenebb ösz-
szefüggés kimutatása az ókori Egyiptom és a fasizmus ideje között, miként azt 

39 
Lukács Györgynek egyik ismertebb tanulmányában tapasztalhatjuk. Halász Gá-
bor ez idő tájt még mindig a valóságélményból kinövő stilizálásban érzi a 
művészet lényegét; a két terület közötti összefüggés elemzésére azonban 6, 
az értelem megszállott keresője, ezekben az években nem vállalkozik. Ennek 
oka, hogy a forma tulajdonképpen a valóság lényegének művészi kioldása, te-
hát — szellemtörténészről lévén szó — szükségszerűen misztikus játék. Az a-
lábbi jellemzés például Potifárné alakjára vonatkozik: "Az alapjában egysze-
rű lélekrajz azután dekorációkkal teljesedik ki káprázatossá. Maga a szerel-
mi történet sem a régi módszer szerinti lélektani kísérlet, a valóság megfi-
gyelése, hanem egy halasztgatásokkal, kitérésekkel, formai indázásokkal ön-
magáért bonyolított játék, szerelmi rituálé, a függés, hódolás, vágy, bűvö-
lés egymás után lejátszott színjátéka. A legtermészetesebb helyzetekben egy-
szerre minden természetellenes lesz, ünnepélyes, dekoratív mozgású, akár a 
nagy operákban..."4'"' A művésznek tehát nem egy másik, legalább a valószínű-
ség szintjén elhihető valóság megteremtése a célja, hanem a stilizálás. "A 
realizmus végletekig vitte a részletezést; egyre erősebb izgalomra van szük-
ség, hogy a képzelet kigyúljon" — mondja Halász Gábor ugyanebben a tanulmá-

41 
nyában. Ha erre antirealistának vagy formalistának bélyegezték volna, bi-
zonyára méltatlankodik, hiszen б valójában realista, ha a szónak egy maga-
sabb rendű értelmében is, hiszen a Goethe-tanulmányától errefelé alig van 
írása, amelyikben ne hangsúlyozta volna ki a valóságélményt mint az alkotás 
előfeltételét. Csakhogy: nála a valóság nem tükrözésnek, hanem a megsemmisí-

39 A modern művészet tragédiája. 1948. Világirodalom. 1969. II. k. 151—192. 
József Egyiptomban. I. m. 644. 

4 1Uo. 646. 

.170 



tésnek a tárgya. Érdekes, hogy még 1940-ben, A realizmus titka című korsza-
kot nyitó esszéje megírásának évében is hasonlóképpen méltatja a Lotte Wei-

42 
marban című Mann-regényt, mint a tetralógia harmadik könyvét 1936-ban. 
Goethének, a nagy embernek az egoizmusát, az élet feletti életet igyekszik 
igazolni a hétköznapiság kicsinyességeivel szemben. A zseni önmaga teremti 
valóságát; a környezet nem rendelkezhet önértékkel, legfeljebb statisztál: 
az igazi "élet nem köznapi érdekek, gondok és események egymásmellettisége 

43 
többé, hanem álom, játék és dráma... . Nemegyszer idéztük már az esszéis-
tának azt a nézetét, melynek értelmében a valóság nyers érzékiséget jelent. 
A további idézet e gondolatnak a pontosítása, s egyben a korlátozása is a 
zseni arisztokratikus pozíciójára: "a költészet a filiszter vértelen ideálja 
helyett harapható, habzsolható valóság, a megoldandó feladatok szorongása, a 
megvalósult szépségek zsongása, eszmék áradása, valami állandó elfoglaltság, 
teljesebb minden külső kötöttségnél, élőbb az árnyékszerű környezetnél".44 E 
tanulmány egyébként a realizmus elfogadásának lélektani körülményeiről is 
vall. Halász a német íróval azonosulva nosztalgikusán idézi azt a kort, ami-
kor a kiemelkedő emberek még ellenállhattak a korszellem befolyásoló hatásá-
nak, s belső fejlődésüknek nem adott határozott irányt a külső erőszak. Az 
igazi magatartás tehát a Goethe-féle szellemi arisztokratizmus — sugallja 
Halász — , az viszont már nem az eszményen, hanem a korszellem hatalmán mú-
lik, hogy a legújabb időkben az egyéniség távolságtartása és szabad kibonta-
kozása egyre lehetetlenebbé válik. Innen már csak egy lépésnyire az a kény-
szerű demokratizmus, amelyet Halász Gábor még ugyanebben az évben, korábbi 
engedmények után, kénytelen-kelletlen a magáénak vállal, mikor a stilizált 
valóság követelményének helyébe a megélt, átszenvedett valóságot állítja. 

A MAGYAR PRÓZA KÓRRAJZA 

A magyar irodalomnak európai látókörő kritikusai már Halász előtt is 
voltak. Közülük elsősorban Péterfy Jenőre szokás hivatkozni, aki kellő foga-
lomkészlettel és érzékenységgel is rendelkezett ahhoz, hogy néhány tanulmá-

45 
nyában, akár ár ellen dacolva is, szóvá tegye a magyar regeny provincia-

42Válogatott írásai. 1977. 647-653. 
4 3Uo. 649. 
44 Uo. 649-650. 
45 

Báró Eötvös József mint regényíró. Válogatott Művei. Bp. 1962. 209— 
240. — Jókai Mór. I. m. 241—266. — Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. 
I. m. 267-298. 

.171 



lizmusát. Az б érvei a polgárosodás igényének esztétikai megfogalmazásai vol-
tak. Elsősorban a magyar íróknak a nemesi életvitelből eredő ábrázolásbeli, 
illetve valóságismereti korlátait kifogásolta, az emberismeret elmélyültsé-
gének hiányát, a felszínes adomázást és az önámítón eszményítő túlzást, az 
alkotói önkritikára való képtelenségüket vetette szemükre. Olyan hévvel és 
igazságfedezettel kérte tőlük számon a realista lélektani regényt, hogy az 
utána következő kritikusoknak akaratlanul is őt kell ismételniük. Babits 
1923-ban például Péterfyre emlékeztetve panaszkodik: "A regény csak a kie-
gyezést megelőző és követő hosszabb békekorszakban fejlődhetett ki igazán. 
Akkor is regényeinkben nyoma van a viszonyok súlyának. Kemény egyenetlen, 
Jókai pongyola, Mikszáth engedményeket tesz a publikumnak."46 Halász Gábor 
is tehát e szellemi elődöket követi, s talán még tetézi is őket, mikor a ma-
gyar próza múltját és jelenét is majdnem teljes egészében a provincializmus 
öntömjénező vagy pedig pattogó indulatú igénytelenségével egyenlíti ki. Pedig 
még sznob túlzást sem igen vethetünk e tekintetben a szemére: ugyanis nem 
Prousthoz, s még kevésbé Joyce-hoz viszonyítva találja könnyűnek a magyar í-
rókat, hanem inkább a világirodalom klasszikus realistáinak sokoldalúan áb-
rázolt hősei szolgáltatnak számára mértéket. A magyar regény problémája című 

47 
tanulmánya az első sorától kezdve európai magaslatokról tart terepszemlét, 
s kategorikusan megállapítja: "A nagy regények örök típusához, a lélektani 
regényhez az utolsó évtizedek fejlődése is alig vitte közelebb regényirodal-
munkat." Majd egy bekezdéssel lejjebb: "Az igazi magyar regénynek a genre 

48 
elleni reakcióból, a valóságra ébredésből kellett volna megszületnie." Jó-
kai és Mikszáth művei sem értek fel "a nagy regények örök típusához" a XIX. 
században, az utóhatásuk jegyében születő magyar próza még kevésbé. Halász 
Gábor 1929-ben a magyar regény legismertebb újabb művelőit mint sikertelenül 
kísérletezőket sorolja fel. Bródyt, Herczeget, Szabó Dezsőt fitymálja, Ba-
bits Halálfiai című regényét visszhangtalannak mondja, Móricznál pedig csak 
a Légy jó mindhalálig diáktörténetének lélektani jellemzését tartja elfogad-
hatónak. Kassák regényei között is a már korábban is dicsértre, az Egy ember 
élete című önéletrajzi regényre esküszik, mivel a többiben az eszmeiség erő-
szakot követett el az alakok hitelességén. Miként a korábbi évek kritikáiban, 
ezúttal is kizárólag a vele azonos konzervatív világnézetű íróknak, Bourget-
nak és Barrès-nek hajlandó megbocsátani a tételességet. tamási Áronnak a 

46Könyvről könyvre. Nyugat, 1923. márc. 21. Könyvről könyvre. Bp. 1973. 24. 
47Magyar Szemle, 1929. V. k. 283-288. 
48Uo. 283. 

.172 



Szűzmáriás királyfiját viszont a megváltás-pátosza teszi a székely ésgjárás 
eredetisége mellett is némileg egysíkúvá. Bibó Lajos és Földi Mihály regénye-
it pedig teljesen tehetségtelen, reminiszcenciákkal küszködő, elvetélt kísér-
leteknek minősíti, melyekben a különcködés és a patologikus túlburjánzik. 
Nincs sokkal jobb véleménnyel Komáromi János regényéről sem. 

Egy másik tanulmányában már arra vállalkozik, hogy történeti magyaráza-
49 

tát adja a magyar próza elmaradottságának. Főbűnösként a nemzeti klasszi-
cizmus korát nevezi meg, mikor az új nyelvben megvalósult teljességnek az íz-
lés megszegényedése lett a következménye, mert Kazinczy fennkölt stílusát 
teljességgel elvetették. Egyoldalúan az írókat s a kulturális igényeket te-
szi felelőssé a próza nyelvének akkori fejletlenségéért; nem jut eszébe, hogy 
az elmaradt polgárosodásban kellene keresnie az elmaradás okát. Ilyen érve-
lést azonban nem választhat; az általa megvetett polgáriasság hiányával nem 
indokol egy alapvetőnek hitt kulturális fogyatékosságot. Szerinte egyedül a 
közönségüket kiszolgáló írók vétkesek a magyar regény alacsony színvonaláért. 
Először is Jókai, mivel megbocsáthatatlanul és kiirthatatlanul meghonosítot-
ta az adomát; azután pedig Mikszáth és követőik, akik semmit sem változtat-
tak a magyar novella és regény képletén. Hozzájuk viszonyítva Móricz kizáró-
lag a tragikus hangnem alkalmazásával hozott újdonságot: az emberszemlélet és 
az ábrázolásmód a lényeget tekintve múlt századi maradt. A századvég még két le-
hetőséget kínált: a zsurnalista íróét és a bölcsészíróét. Ambrus Zoltán az 
elsőbe bukott bele, Babits viszont a másodikban lett elszigetelésre kárhoz-
tatva. Mi lehetett volna hát az igazi megoldás? Halász szerint a dzsentrit 
megörökítő magyar íróknak uralkodniuk kellett volna saját érzelmeiken, a ma-
gyar középosztály elleni gyűlöletüket tárgyilagosabb, az életjelenségeket a 
maga teljességében átfogó szemlélettel felváltaniuk, valahogy úgy, mint Ba-
bits tette Halálfiai című regényében, ahol nem mutatható ki az író hagyomá-
nyos erkölcsi állásfoglalása. 

> 

48 Regényeink társadalmi szemlélete. Magyar Szemle, 1931. XII. k. 132—144. 
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T V E R D O T A G Y Ö R G Y 

A SZÜLETŐ SZÓ ÉS A HASZNÁLT SZÓ* 

Az a gondolat, hogy folytonosság van egyfelől a mai költői gyakorlat, 
másfelől a nyelv mágikus használata, a szó születése, illetve a táltos tevé-
kenysége között, olyan eleme a József Attila-i teóriának, amely nem vezethe-
tő le sem Hevesy Iván: Primitív művészet c. könyvéből, sem Zlinszky Aladár: 
A névvarázs és Solymossy Sándor: Névmágia c. tanulmányainak gondolatmeneté-
ből, Ha föl akarjuk deríteni ennek a láncszemnek az eszmetörténeti forrása-
it, a kutatást más irányokban kell folytatnunk. A terep, amelyre lépünk, nem 
ismeretlen számunkra. Külön fejezetben foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy 
— figyelembe véve József Attila gondolkodói alkatát, intellektuális igényes-
ségét, a gondolati hagyományokat, amelyekhez kapcsolódott — milyen észjárás-
sal lehet kapcsolatot teremteni a huszadik századi költő és a primitív (a 
történelem hajnalán élt) ember nyelvi gyakorlata között. Megállapítottuk, 
hogy a költő az óriási távolság tudatában, amely a kezdetleges kultúrák és 
a modern civilizáció embere között húzódik, négy olyan ösvényt fedezett föl, 
amelyeken a legmaibb mából el lehet jutni a legrégibb kulturális múltba. 

A felnőttben továbbélő gyermek járhat elsősorban ezen az ösvényen. A ne-
urotikus civilizált felnőtt is visszatalálhat az emberiség primér állapotá-
ba. Mint kollektíva, a nyugati társadalmak szegény néprétege, főként a pa-
rasztság őrizte meg a magas kultúra alatt az ősivel való folytonosságot. Vé-
gül pedig mint tevékenységi forma, a költői gyakorlat hív elő olyan képessé-
geket, amelyek birtokában a mai ember áthidalhatja a szakadékot, amely őt a 
nyelvet megteremtő embertől elválasztja. 

A kérdés tárgyalása során csak egyetlen olyan eszmetörténeti forrásra 
utaltunk, amellyel pályafutása során a költő dokumentálhatóan közvetlen kap-

József Attiláról szóló kandidátusi értekezés részlete. 
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csolatba került. A forrás értékét nagymértékben növeli, hogy benne József 
Attila három közvetítő médiumra: a gyermekre, a neurotikusra és a költőre 
egyaránt talált példát. Ez a forrás: Freud és főként a pszichológus Totem és 
tabu című műve. Feltevésünk szerint a pszichoanalitikus gondolkodás a teore-
tizáló József Attilára csak 1931-től kezdve gyakorolt elhatározó befolyást, 
s az általunk vizsgált időszakban, a húszas évek végén, nyelvesztétikájának 
kialakulási stádiumában a költő antipszichologista álláspontjából következő-
en még aligha meríthetett mélyen belőle. A freudi elmélettel a költő nézetei-
nek továbbfejlődése kapcsán célszerű számolnunk.1 

Nem kevésbé fontos az a közvetítő szerep, amelyet ebben a vonatkozásban 
Kosztolányi Dezső töltött be. Kosztolányi befolyását a költő gondolkodásának 
alakulására annál inkább helyénvaló ezen a ponton megvizsgálnunk, mert a két 
költő közelebbi megismerkedése, hosszú évekig tartó műhelykapcsolatuk kezde- / 

" " S z á n t ó Judit visszaemlékezése szerint a költő a Jaures-munkaközösség 
1931 tavaszi üléseinek egyikén nyilvánosan fellépett a munkásifjúság problé-
máinak freudista magyarázata ellen: "Akkor még Attila a 'Jaurés'-ban tartott 
Gartner-előadáson igen analyzis ellenes volt. Volt egy közbeszólása, amit az 
orvos 'a sexuálisan elnyomott ifjúságról' tartott, amelynek lényege mégis az 
volt, mintha impotens és beteg volna a mai generáció. Attila: 'Más az, ha egy 
ember, nyolcszobás lakásban, hol gázfűtéses meleg van, és б már mint a gaz-
dag a dunna alatt vacog. És más, ha egy ember télen kiskabátban az utcán va-
cog. Lakást az ifjúságnak!' — ezzel fejezte be!" ( S z á n t ó Judit: Napló és 
visszaemlékezés. Múzsák Közművelődési Kiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum kö-
zös kiadása. Bp. 1986. 29—30.) — Szántó Judit majdnem ugyanezekkel a szavak-
kal mondja el a költő felszólalását könyve második részében (85.). József At-
tila 1931 első felében találkozott Rapaport Samuval, s elvállalta Ideges gyo-
mor- és bélbajok keletkezése és gyógyítása. Pszichoanalitikai tanulmány (Lé-
lekkutatás, Bp. 1931) с. könyvének stiláris átfésülését. Ez a munka, mint 
V a 1 а с h i Anna József Attila Holt vidék с. elemzésében körültekintően be-
bizonyítja (Kézirat, megjelenik az Irodalomtörténeti Közlemények 1986/5. szá-
mában), valószínűleg nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a pszichoanalí-
zishez való viszonya pozitív fordulatot vett. 1931 szeptemberében a Korunk-
ban megjelent Kassák-kritikája, a Kassák Lajos 35 verse az első írás, amely 
ezt a fordulatot jelzi: "Azt is tudjuk, hogy a művészet az emberi eszmélet-
nek, a léleknek, a tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a mélyéről, 
de mindenképpen az emberi élet jelenné gyülemlő múltjából hozza föl képeit." 
(József Attila Összes Művei, III. köt. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: 
S z a b o l c s i Miklós. Akadémiai, Bp. 1958. A továbbiakban: JAÖM III. 111.) 
Álláspontja ezt megelőzően antipszichologista jellegű volt. Antipszichologiz-
musa a pauleri tiszta logikában és Croce Esztétikájának téziseiben éppúgy 
gyökerezik, mint utóbb a (marxista) szociológiai szempontok túlhangsúlyozá-
sában, illetve — mint Kosztolányi Ádám emlékezése rávilágít — a bergsoniz-
musban: "Majd a pszichoanalízisre terelődött a szó. 'Én ellene vagyok Berg-
son alapján' — mondotta... 'Ha ő (Freud) mond valamit — szólott aztán Atti-
la — , akkor ellene, fordíthatom, hogy miért mondta! ' " ( K o s z t o l á n y i Á-
dám: Néhány emlék József Attiláról. Új írás, 1966. máj. 112.) — Kratylizmu-
sa továbbélésében és továbbfejlődésében mindenesetre kétségkívül jelentős 
szerepe volt a freudi nyelvfelfogásnak, amely nagymértékben kedvez a nyelv-
vel kapcsolatos ilyenfajta beállítottságnak. 
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tei a szemtanú, Németh Andor szerint éppen a húszas évek végére, a Medáliák-
típosú versek poétikájának, a "tömény vers" elméletének kiformálódása, a Jó-
zsef Attila-i nyelvesztétika születése idejére tehetők. Mivel folyamatos mű-
helykapcsolatról van szó, amelynek csak az idősebb költő halála vetett véget, 
nem érdemes egyetlen vagy néhány olyan Kosztolányi-írást kiemelnünk és for-
rásként tartanunk számon, amelyek a húszas évek végén íródtak, hanem a költő 
publicisztikai életművének egészéből válogathatunk megnyilatkozásokat néze-
teinek illusztrálására. Az alább szemléltetendő nyelvesztétikai beállított-
ság ugyanis Kosztolányit szinte egész pályája során jellemezte, s fiatalabb 
társával folytatott beszélgetései folyamán egy sor olyan nézetének hangot 
adhatott, amelyek írásbeli megfogalmazására csak jóval később, vagy csak a 
harmincas években került sor. 

Más összefüggésben már korábban is hangsúlyoztuk Kosztolányi szerepét 
József Attila nyelvesztétikai nézeteinek alakításában, befolyásolásában. Hi-
vatkoztunk Horváth Bélára, aki szerint a két költő barátsága nem utolsósor-
ban közös nyelvészeti érdeklődésükön alapult. Idéztük a dedikációt, amelyben 
a fiatalabb társ az idősebbet édes nyelvünk eleven szellemének nevezte stb. 
Kosztolányi neve az itt tárgyalt szűkebb problémakörben is fölmerült, hiszen 
József Attilának a gyermek és a költő viszonyát illető nézeteit túlnyomó-
részt az Összegyűjtött költemények kötetről írott kritikája alapján rekonst-
ruáltuk. Amikor mesterét "gyermeklelkű költőnek" nevezte, e minősítést mes-

2 
tere gondolkodásának alapos ismeretében írta le. 

Hogyan gondolkodott tehát Kosztolányi a gyermek és a költő közötti ösz-
szefüggésről? A gyermeket, ugyanúgy, ahogy József Attila, szembeállította a 
felnőttel és a költőt ebben az ellentétben a gyermekkel rokonította. "Mit 
mondhatok nekik én, a költő, akinek az az egyetlen értékem, hogy megrekedtem 
a csecsemőkori fejlődési fokon, s abból élek, hogy a felnőtteket gyermekes-
ségemmel szórakoztatom s olykor — éppen a neveletlenségemnél fogva — olyas-
mit merek kimondani, amit ők — éppen a jólneveltségüknél fogva — már ki sem 
mernek mondani?" Itt a költőt nevezte gyermeknek, másutt pedig a gyermeket 
minősítette született költőnek, újra csak a felnőttel szembeállítva: "Fakó 
kontárműket teszünk elébük, a gyermekek elé, akiknek képzelete sokkal meré-
szebb, eredetibb, korlátlanabb, mint bármely felnőtt elnyomorult, meggyávult 
képzelete... Úgy sejtem, hogy a gyermek természetes társa csak a lángész le-
het... Minden gyermek született szófacsaró, versfaragó és költő... A gyermek 

2Németh Andornak Kosztolányi és József Attila barátságáról írott emléke-
zését ld. N é m e t h Andor: József Attila. Cserépfalvi, Bp. 1944. 83—85. 
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ösztönösen tudja, hogy mi a költészet." "Minden költő gyermek. — Minden gyer-
mek költő." — fogalmazta meg egyszerre is az egyenlet mindkét oldalát.5 

Különösen figyelemre méltó a mi szempontunkból az a fejtegetése, amelyben 
a költőnek a világhoz való viszonyát hangsúlyozottan nem valamiféle felnőtt-
korban szerzett tudás, jólinformáltság függvényének tekintette, hanem kora 
gyermekkorban kapott pozitív vagy kínos élményekből vezette le: "egy ciróga-
tás, melyet mint négyéves kisfiú kapott valakitől, vagy egy sérelem, melyet 
olyan korban szenvedett, mikor még nem is eszmélt, döntőbb lelki hajlandósá-
gára és hovatartozóságára, mint az, hogy 'tanulmányozza-e a nap nagy kérdé-
seit'". Lehetne-e ezt a megállapítást érzékletesebb példával illusztrálni, 
mint József Attilának kicsi gyermekkorában elszenvedett öcsödi sérelmével, 
amelytől felnőttként sem tudott megszabadulni: hogy elvették a nevét? 

De József Attila Kosztolányi írásaiban vagy a vele való beszélgetésekben 
nemcsak a gyermek és a költő rokonitásával találkozhatott, hanem azzal a gon-
dolattal is, hogy a költő vajákos, táltos, bűbájos: "A költészet még ma is 
atyafiságot tart az ősnépek vallásával, s a költők mestersége egy a varázs-
lók mesterségével" — olvassuk egy helyütt. "De nem a költőkről beszélek — 
írta másutt. — A szavak e vajákosainak mindent szabad, csak csodát művelje-
nek." Ugyanúgy, ahogyan József Attila esetében láttuk, Kosztolányi is hitt a 
vicói—hammani—herderi formulában: "Mi a vers? Az emberiség előbb tudott 
versben beszélni, mint prózában. Amikor az első ember kinyitotta szemét böl-
csőjében, mely az egész földgolyó volt, fölordított azon való ámulatában, 
hogy erre a világra született, s az indulat, fájdalom, rajongás ütemes sza-
vait gügyögte. Ivadékai csak később tanulták meg a prózát... A vers mindnyá-
junk anyanyelve." A nyelv és a költészet születését tehát éppúgy azonosítot-
ta egymással, mint ifjabb pályatársa. Ezzel függött össze az az elgondolása, 
hogy az első vers magva a megszülető indulatszó lehetett. 

Nem csodálkozhatunk ezek után, ha Kosztolányi írásaiban is megtaláljuk 
azt az oppozíciót, amelyet József Attila születő szó és használt szó között 
állított föl. "A költészet anyaga azonban történetesen ugyanaz, mint a hét-
köznapi beszédé! Egy levél vagy egy hirdetés szavai nagyon hasonlítanak egy 
vers szavaihoz" — kezdte egyik fejtegetését, amelyben a költészet anyagával 
foglalkozott. Figyeljük meg, mennyire közeli ez a problémafölvetés annak a 
levélrészletnek a mondanivalójához, amelyet József Attila Jolán nővéréhez 

5Kosztolányi nyelvészeti felfogását Ábécé (Gondolat, Bp. 1957) és Erős 
várunk, a nyelv (Nyugat, Bp. 1943) с. kötetei anyaga alapján jellemezzük. Az 
oldalszámokra külön jegyzetekben nem utalunk a jegyzetanyag túlzott felduz-
zasztásának elkerülése végett. 
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írt 1927 őszén: "egy művészi tény, pl. egy vers, minden egyéb nem művészi a-
laktól miben különbözik, mi benne a kategorikus különbség. Hogy bár egy szó 
és egy epigramma szintén intuíció, tehát valódi képzet, mégis miért nem mű-
vészet maga a csupasz szó, és miért művészet az epigramma, miért művészet egy 
kis novella, és miért nem az egy napihír." 

De nem kevésbé közelít József Attila nézeteihez a válasz sem, amelyet 
Kosztolányi a fölvetett problémára adott: "Minthogy a nyelvvel az emberek ké-
nyükre-kedvükre élnek, s minthogy rendszerint logikai kapcsolatokat fejeznek 
ki vele, a matéria azonossága megtéveszti őket, a verset szintén racionalis-
ta szemmel tekintik, abban önkéntelenül is logikai közlést keresnek: politi-
kai hajlandóságot, 'nemesebb' érzéseket, 'eredeti' gondolatokat stb.... Logi-
kailag minden vers 'tartalmatlan', annál inkább, minél versebb a vers, minél 
szervesebben sarjad ki a szavak őstelevényéből... Az a tartalma, hogy csak 
önmagával egyenlő, kisebb egységekre nem osztható egész." Kosztolányi tehát 
a költői szó és a prózai közlés szava között az azonosságot látszólagosnak 
és megtévesztőnek ítélte, hiszen az igazi vers szavai a szavak őstelevényé-
ből fakadnak. Másrészt a verset éppúgy résztélén egésznek, kisebb részekre 
nem osztható egységnek tartotta, mint József Attila. 

Összefűzte a két költőt a tulajdonnév mágikus hatásába vetett hitük. A 
költő és a vad népek névhez való viszonya között Kosztolányi is párhuzamot 
vont: "Számukra a név se közönyös — állapította meg a költőkről. — A név 
maga az ember. 6k is azt hiszik, amit a talampu nevű vadtörzs. Mihelyt tud-
ják valakinek a nevét, birtokukban van az illető, bűbájt áraszthatnak rá, 
'kivehetik a lelkét'. Ha például leírják egy költőtársuk nevét és megállapít-
ják róla, hogy 'nem költő', akkor megölték őt, 'kivették a lelkét'." Nemcsak 
azért figyelemre méltó ez az idézet, mert Kosztolányinak a névvarázsra vo-
natkozó nézeteire vet világot, hanem azért is, mert mind József Attilára, 
mind az idézet szerzőjére személyesen is vonatkoztatható. Hiszen mindkét köl-
tő, nagyjából egyidejűleg, a húszas évek végén jelentette ki egy-egy társá-
ról, huszadik századi költészetünk egy-egy nagy presztízzsel rendelkező a-
lakjáról, hogy 'nem költő'. Kosztolányi Adyt akarta halálra nevezni, elpe-
relni tőle a halhatatlanságot. József Attila pedig Babits lelkét támadta meg 
ártó szavakkal. Kosztolányi az írói álnévadás motívumait is primitív analó-
giával világította meg. Például az idős eszkimó szokását említette, aki meg-
változtatja nevét, hogy rája ne találjon a halál. Ezt cselekedte — úgymond 

48 József Attila Válogatott Levelezése. Akadémiai, Bp. 1976. 178. 
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— Jean Baptiste Poquelin is, aki a Molière nevet vette föl. Poquelin meg is 

halt, de Molière kicselezte a halált. Halhatatlan lett belőle.3 

Tanítványa és ifjabb társa Kosztolányinál nemcsak a költő és a gyermek 
azonosítására találhatott példát, hanem a gyermek és a primitív felnőtt kö-
zötti folytonosságra is, így az indoeurópai nyelvközösségbe beleszületett 
gyermeket az író az ősi indoeurópai mitológia öntudatlan örökösének tekin-
tette: "Azok ösztönösen érzik az ősi korokba visszanyúló nemek mitológiáját." 
Másutt így fogalmazta meg ezt az összefüggést: "a nyelvben csak lélektani 
következetesség van, az értelmi következetesség a legjelesebb írók kristály-
tiszta mondataiban se több, mint az ősnépek, vagy az ötéves gyermekek követ-
kezetessége" . 

Az utóbbi idézettel már a Kosztolányira olyannyira jellemző megállapítá-
soknak a körébe kerültünk: a gyermek, a költő és a primitív ember közé tett 
hármas egyenlőségjelek körébe: "Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, 
a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában. Ebben a tekintetben hasonlíta-
nak az ősnépekhez és a gyermekekhez, akik a szavakat még feltétlen valóság-
nak tekintik s nem tudnak különbséget tenni a tárgyak és azoknak nevei kö-
zött. Amit a költők leírnak, az él, pusztán azáltal, hogy leírják. E mágiá-
juk segítségével kerteket bűvölnek elő a papíron, pedig mindössze néhány vi-
rág nevét említik." 

Ugyanez a hármasság megtalálható a következő idézetben: "Természetesen 
az ősnépek s a kisgyermekek, akik a maguk kezdetleges fejlettségi fokán a 
mindenkori ősnépeket példázzák, mindenkor rímeltek. Ősemberi és kisgyermeki 
kedvtelés ez. A felnőttek is tudtak felőle, de 'elfelejtették', mert nem a-
kartak, nem mertek rá emlékezni. Nem engedélyezték maguknak, hogy eszükbe 
jusson. Túlontúl édes volt az emléke. Eltiltották fülüktől és leiküktől, nem 
hallották meg többé, nem vették észre... A költőknek kellett újra fölfedez-

3A két költő a nevekben rejlő varázserőről is hasonlóképpen gondolkodott. 
Van rá adatunk, hogy a kérdés fölmerült beszélgetéseikben: "A neve is, 'Jó-
zsef' szóba került — emlékezik Kosztolányi Ádám. — Érdekes lehet — mondtam 
— egy olyan nevű embernek lenni, mint Sándor Sándor vagy Gábor Gábor. 'Az 
csak más számára lehet érdekes, neki inkább kínos' — felelte. Azután idézte 
apámat, aki a Cobden-szövetségben tartott egyik előadásában elmesélt egy e-
setet, annak illusztrálására, hogy az életben ilyesmik a csodák. 'Itt lakik 
József József?' — kérdezte a házmestertől. 'Igen, de melyik?' Abban a házban 
ugyanis két József József lakott és semmi közük sern volt egymáshoz. Az egyik 
szegény volt, a másik gazdag." ( K o s z t o l á n y i Ádám: Néhány emlék József 
Attiláról. Új írás, 1966. máj. 113.) Emlékeztetünk arra, hogy a Szántó Judit 
öngyilkossági kísérlete utáni 'barkochba'-játékot megörökítő Kosztolányi-no-
vellában a költőről mintázott alak neve is ilyen (félig) tautologikus név: 
Jancsi János! 
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ni, akik annyira emberek, hogy egyszerre felnőttek és gyermekek is, s mind-
két állapotot vállalják." 

A felsorolt példákból is sejthető, hogy főleg a gyermek és a költői mes-
terség volt az, amelynek a primitív emberrel való folytonosságát Kosztolányi 
kidolgozta. De a másik két közvetítő elem is előfordult írásaiban. Összefüg-
gést állapított meg a költő és a mentálisan kóros állapotban lévő lények kö-
zött: "Pythia, Apolló jósnője babérleveleket rágott, háromlábú széken kupor-
gott, gőzökkel kábíttatta magát" — kezdte az aberrációk felsorolását, ame-
lyek révén a költők ősei ihletet igyekeztek kicsikarni, majd rátért a bacc-
hánsnók, az indiai, jávai, ugandai, kongói stb. bennszülöttek varázslóinak 
eljárásaira... "s mindenütt azt tapasztaljuk — folytatta — , hogy ezek a hib-
bant lények, akik — tisztesség ne essék, szólván — a költő ősei, szabadulni 
igyekszenek az értelem ellenőrzésétől, a külső figyelem görcsétől, hogy fi-
gyelni tudjanak bensőjükre, arra, ami fontos." Egy másik helyen arról be-
szélt, hogy a költőknek van egy tabu szavuk, amit egész pályájuk során más 
szavakkal helyettesitgetnek, majd így folytatta: "mert ha egyszer valóban 
kimondanák a tabu-szavakat és rájönnének igazi titkukra, mely vallani hajtja 
őket, meggyógyulnának, sohase írnának többé, nem volnának többé költők". 

A két költő közös nyelvészeti érdeklődése óriási világnézeti, politikai 
nézetkülönbségek szakadéka fölött ívelt át. Kosztolányi aligha követte Jó-
zsef Attila húszas évek végi, "barthás", szabódezsős népies fellobbanását, 
aminthogy később sem a munkásmozgalomban részt vevő személyt kedvelte a fia-
tal költőben. "Szent nyelvi sovinizmusa", a magyar nyelv iránt érzett szere-
tete azonban olykor őt is arra késztette, hogy megbecsülő hangsúllyal nyi-
latkozzon olyan rétegekről, közösségekről, amelyeknek nyelvünk sokszázados 
fennmaradását tulajdonította, s elítéljen más csoportokat, amelyek közömbö-
sek voltak iránta vagy ártottak a magyar nyelv ügyének. így állította szembe 
egymással a magyar arisztokráciát mint a nyelv fenntartásának ügyét nem 
szolgáló réteget a szegényebb osztályokkal, magyarságunk megőrzőivel: 

"A történelmi tények ily bohózatos ferdítésével még nemigen találkoztunk 
komoly munkában. Eszerint nyelvünket nem nincstelen jobbágyaink tartották 
fenn, kik a százötven éves török hódoltság alatt is hívek maradtak hozzá, 
nem a kisnemesség, mely a németesítő Habsburgokkal élethalálharcot vívott a 
magyar iskolákért és a magyar törvénykezésért, nem nyelvújítóink óvták és 
istápolták ezt a nyelvet, nem ők, akik a népies szavakat fémjelezték és iro-
dalmivá nemesítették, nem is Kazinczy, a mi Malherbe-ünk, aki a francia sza-
badságeszmék miatt hét évig raboskodott és nem is a mi Littrénk, Czuczor 
Gergely, első nagy szótárunk szerkesztője, egy ágrólszakadt földmíves fia, 
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akit halálra ítéltek, mert a népért és a nyelvéért szállt síkra, aztán ke-
gyelmet kapott és hat évig ülte a császári börtönöket — nem, nem ők ojtogat-
ták, dugványozták jobb századokba, nem ők szökkentették virágjába és emelték 
föl az égig ezt a mindig taposott és szent nyelvet, ezt a legdemokratikusabb 
nyelvet, melyben szenvedő népünk mintegy megdicsőült — nem, nem és nem — , 
hanem az oligarchák, akik csak németül és franciául tudtak, a főurak, akik 
agarásztak, a gerinces és nemes grófok, akik Bécsben hajbókoltak a lakájok-
nak és Párizsban mulattak nemzetközi szövetségeseikkel, a gazdagokkal." 

Rendkívül tanulságos összevetnünk ezt az idézetet József Attila Magyar 
Mű és Labanc Szemléjének részletével, amelyben a költő hasonlóképpen azzal a 
kérdéssel foglalkozott, vajon a magyar történelem folyamán a különböző réte-
gek és osztályok milyen magatartást tanúsítottak anyanyelvükkel szemben: 
"Mert a nemzet hordozói nem a nurs, gouvernante és fráulein nevelte kevesek, 
hanem a nép, amelyet ezer esztendőn át hiába próbáltak még nyelvétől, kultú-
rájától is megfosztani; nem törvénykezett latinul, mint a kíméletlen közne-
messég, nem udvarolt franciául, mint a nagyobbrészt erkölcstelen főuraság és 
nem kötött üzleteket németül, mint a pocakosodó polgárság. Csak dalolt ma-
gyarul. Csak tiszta kultúrát csinált. Csak azt tette, hogy egyáltalában van 
még magyar a világon."6 

A párhuzamok és az ellentétek, amelyek a két idézet között húzódnak, egy-
aránt sokatmondóak. Kosztolányi és József Attila azonos hevülettel vádolta 
az arisztokráciát nyelvi közömbössége miatt. Mindketten hangsúlyozták a leg-
szegényebb rétegek érdemeit nyelvkincsünk megőrzésében. Kosztolányi rokon-
szenve egyértelműen nincstelen jobbágyaink, az ágrólszakadt földmíves fia, 
szenvedő népünk felé hajlott. Ugyanakkor azonban József Attila nálánál sok-
kal erősebben érvényesítette az osztályszempontokat. A néptől élesen elhatá-
rolta a latinul törvénykező kíméletlen köznemességet, a németül üzletelő po-
cakosodó polgárságot, és nem szólt megkülönböztetett megbecsüléssel a nép-
nyelvet fémjelző értelmiségről, szemben Kosztolányival, aki hallgatott a köz-
nemesség latinosságáról, hogy ennek a hozzá oly közel álló rétegnek a magyar 
nyelv védelmében játszott szerepét tisztábban kiemelhesse. Nem szólt a pol-
gárságról és megbecsüléssel emlegette nyelvújítóinkat, s legnagyobbjukat, 
Kazinczyt. József Attila a későbbiek során minden valószínűség szerint igen 
erősen letompította nyelvszemléletének osztályharcos éleit, szép kései val-
lomásában legalábbis nyelvünket egyszerre ismerte el ősinek és modernnek, 

6JAÖM III. 62-63. 
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erdeinek, mezeinek, városinak, ázsiainak és európainak: mérnökök, üzletembe-
rek, szántóvetők és költők tulajdonának tekintette a magyar szót. 

A húszas évek végén azonban még távol állt ettől a türelemtől. Ki a fa-
luba című, Fábián Dániellel közösen aláírt röpiratában a Magyar Műből idézett 
kijelentésnél is agresszívebben marasztalta el a parasztsággal szembeállított 
köznemességet latinitása, a magyar nyelv iránti közönye miatt: "Ezer eszten-
dős európai létünk ha érdem, parasztságunk érdeme elsősorban. Ki tagadhatná, 
hogy a Duna s lisza árterületein konyhalatin nemzet szaladgálna, ha Verbőczy 
politikai nemzete alatt a magyar paraszt elsorvadt volna? Ki hazudtolná 
meg, hogy derék iparosaink, püffedt polgáraink, nyugati tudományú tudósaink 
ma svábul esküdnének Pusztaszeren is, ha a magyar paraszt, káromkodva és 

О 
köpködve bár meg nem őrizte volna éltünket?" Az ilyenfajta felfogás nyilván 
igen távol állt attól, ahogyan Kosztolányi a nyelvünk magyarságát megtartó 
rétegeket megítélte. Ha tehát József Attilának a népben megőrződő ősi nyelv-
teremtő erővel kapcsolatos nézeteit vizsgáljuk, a kutatást nem Kosztolányi 
írásaiban kell továbbfolytatnunk. 

A Magyar Mű és Labanc Szemle voltaképpen a maga egészében nem más, mint 
annak kifejtése, hogy a primitív embernek, a nyelv megalkotójának teremtőké-
pessége a parasztsággal azonosított népben őrződött meg. A honfoglalás, majd 
a kereszténység felvétele után kialakult feudális magyar állam, egy, az ősi 
keleti kultúrkinccsel szemben ellenséges nyugati kultúrát erőltetett rá a 
magyarságra, üldözte nyelvünket, illetve az e nyelven szóló, a nép lelkét 
kifejezésre juttató pogány költői hagyományt. A magyar kultúra felvirágzásá-
nak nagy korszakai történelmünk folyamán mindig azok az időszakok voltak, a-
mikor ez az ősi teremtő erő a felszínre törhetett, s azok a költők alkottak 
nagyot, akik érintkezésbe kerültek, kapcsolatot tartottak a néphagyománnyal. 
A mai költő is csak akkor képes jelentős műveket létrehozni, ha a néptől ta-
nul költészetet. 

A Magyar Mű és Labanc Szemlében kifejtett koncepcióval rokon elgondolá-
sokat nagyon könnyen találhatunk a húszas évek második felének röpirataiban, 
lapjaiban, többek között abban a röpiratban is, amelyben a költő vitacikke 
megjelent, az Új Magyar Földben, valamint a népi mozgalom előzményeinek szá-
mító egy sor más orgánumban, köztük az Előőrs című lapban, amelynek egy idő-
ben József Attila is munkatársa volt. Az elmélettel a népi mozgalom történe-
te során számos változatban újra találkozhatunk. Éppen ezért nagyon nehéz 

7JAÖM III. 272. 
8JAÖM III. 198. 
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egy vagy néhány írást kiemelnünk, mint amelyek a költő számára forrásul 
szolgálhattak volna. Megelégedhetünk itt annak megállapításával, hogy ez a 
teória a húszas évek új generációjának körében a levegőben volt, s az idő-
szak egyik közhelyeként tarthatjuk számon. Ekkori barátai a költőt — nyil-
ván legmélyebb ambíciójának hízelegni akarván — ebben a szellemben nevezték 

9 
"őserejű magyar lantos"-nak, a "magyarság táltosának", azaz olyan alkotó-
nak, akiben a keleti pogány teremtőerő töretlenül folytatódik. Ezt a teóri-
át, mindazonáltal, a megfogalmazás módjának szertelenségei dacára is, a köl-
tő fontos szellemi vívmányaként értékeljük, mert az a nyelvi kollektivizmus 
fogalmazódott meg benne, amely eztán mindvégig rányomta bélyegét a nyelvről 
és különösképp a költői nyelvről való gondolkodásra. Erre bukkanunk az Iro-
dalom és szocializmus kezdeti passzusaiban. A város peremén többes szám első 
személyében: "Másként ejtjük a szót"; "No szóljatok rá! Mi tudjuk a nevét!" 
és a Hazám soraiban is: "melyből eszméletem, nyelvem származik, s táplálkoz-
ni fog: a közösség". 

Azok közül az eszmetörténeti források közül, amelyekre a költő a nyelv-
teremtő ember és a huszadik századi költő közötti folytonosság gondolati meg-
teremtése érdekében támaszkodott, végül ki kell emelnünk annak az írónak és 
kritikusnak a munkásságát, akihez József Attila a húszas évek második felé-
ben igen közel állott, s akivel a Medáliák-típusú versek poétikáját közös 
műhelyben alakítgatták: Németh Andorét. Neve mellett azonban itt nem kell 
hosszasan időznünk, mert szerepét az eddigi fejtegetéseinkben már kellőkép-
pen, aláhúztuk. Csak emlékeztetünk arra, hogy Kommentár című írásában Németh 
olvasóinak figyelmét a költészet ősi, mágikus hagyományaira igyekezett for-
dítani, mert a mai olvasó — úgymond — nem az irodalmi hagyományban, hanem 
csak a ráolvasások szövegében, az elfelejtett varázsszavakban talál igazi, 
eleven költészetet. Elmondhatjuk tehát, hogy -mind Kosztolányi, mind Németh 
Andor, József Attila tételét, amely szerint a költészet a nemzet lelkében 
ható névvarázs, teljes mélységében felfogták és maradéktalanul egyetértet-
tek vele. 

A NYELV: MŰVÉSZET 

A primitív és a modern magatartás közötti mindenfajta kapcsolatkeresés 
mögött sajátos, dinamikus nyelvfelfogás húzódik meg, amely nem mindig kerül 

9 
L a k a t o s Péter Pál: József Attila: Nincsen apám, se anyám. Uj Magyar 

Föld, 1930. jan. —febr. —márc. 147—151. 
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felszínre, mert e törekvések képviselői nem tudatosítják állításaik alapja-
it, nem vonják le a kapcsolatkeresés végső nyelvfilozófiai konzekvenciáit. 
Ugyanis csak akkor lehetséges ma is ugyanolyan teremtő módon viszonyulni a 
nyelvhez, mint a történelem és a kultúra hajnalán, ha a nyelv nem megváltoz-
tathatatlan, kész valami, hanem a levés állapotában van: születik és elenyé-
szik folyton-folyvást, állandó teremtés és újrateremtés tárgya. Ez a terem-
tődés a beszélés folyamatában megy végbe, így a nyelv változásai rendkívül 
szorosan kell hogy kötve legyenek a beszélő egyének szellemi beállítottságá-
hoz, a társadalmi, művelődési viszonyaikhoz. Az ebben bekövetkezett minden 
módosulás a nyelv átalakulását vonja maga után. 

Amikor József Attila névvarázselméletét kialakította, a magyar tudomá-
nyos élet horizontján jelen volt egy nyelvészeti áramlat, amely ezt a dina-
mikus nyelvfelfogást képviselte a kor szintjén: Karl Vossler és társai mün-
cheni nyelvészeti iskolája, az ún. nyelvészeti idealizmus. Nincs ugyan konk-
rét és perdöntő bizonyítékunk arra nézve, hogy a költő ismerte ennek az irány-
zatnak és ennek az iskolának az alaptételeit, de — majd látni fogjuk — jó 
okunk van arra, hogy szembesítsük azokat az б felfogásával. Ez a szembesítés 
nem követeli meg tőlünk, hogy mérlegre tegyük az iskola által hirdetett ta-
nok és a hozzájuk tartozó tudósok által elért eredmények tudományos értékét, 
annak ellenére sem, hogy olyan irányzatról van szó, amely a maga idejében 
nagy figyelmet keltett, de amelyről manapság nemigen lehet hallani. A szem-
besítés továbbá nem teszi szükségessé azt sem, hogy akár vázlatos tudomány-
történeti leírást készítsünk az iskola működéséről, a benne megfogalmazott 
elmélet különböző változatairól, hiszen József Attila aligha tanulmányozta 
eredetiben az irányzat híveinek munkáit. 

A célnak tökéletesen megfelel, ha az irányzat magyar nyelvű méltatásai-
ból és összefoglaló ismertetéseiből választjuk ki azt, amelyikkel a költőt 
legközvetlenebbül összefüggésbe hozhatjuk. Ez az irányzat a neves magyar 
nyelvészek közül legmélyebb benyomást talán Zolnai Bélára gyakorolta, arra 
a tudósra, akivel József Attila 1928-ban, mint a Széphalom szerkesztőjével, 
szorosabb kapcsolatba szeretett volna kerülni, de aki éppen a szegedi folyó-
irat főszerkesztőjeként több ízben igazságtalanul és érzékeny pontokon tá-
madta a fiatal költőt. Zolnai ízetlen csipkelődéseire aztán az Előőrs munka-
társaként József Attila hasonló kíméletlenséggel vágott vissza. Zolnai lehe-
tett ugyan a nyelvészeti idealizmus egyik közvetítője a költőhöz, de az am-
bivalens emberi kapcsolatukból következő nehézségek folytán eltekintünk a 
szegedi professzor szerepének közelebbi vizsgálatától. A nyelvészeti idea-
lista iskola másik magyar méltatójával, Turóczi-Trostler Józseffel a költő-
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nek minden bizonnyal harmonikusabb viszonya volt. A tudós nem is egy ízben 
írt József Attila köteteiről elismerő méltatást a Pester Lloydba. Az б sze-
mélyét sem hagyhatjuk ki ebben a vonatkozásban a számításból.33 Választásunk 
mégis Klemm Antalnak a cikksorozatára esett, amelynek tárgya a nyelvtudomány 
újabb irányzatainak áttekintése volt, s középpontjába a nyelvészeti idealiz-
mus értékelése került. A cikksorozat a névvarázs-elmélet születésének idején, 
a húszas évek végén látott napvilágot abban a folyóratban, amelyben a jelek 

12 
szerint a költő oly lelkesen búvárkodott: a Magyar Nyelvben. 

De választásunk nemcsak emiatt esett épp Klemm Antalra, hanem azért, mert 
a pannonhalmi tudós a nyelvészeti idealizmust nem az egykorú nyelvészeti is-
kolák egyikeként tárgyalja, hanem különleges összefüggésbe helyezi azt. Cikk-
sorozatának olvasójában az a benyomás alakul ki, hogy a Vossler-iskola a 
szaktudomány új áramlatainak egyike, amely a nyelvészeket válaszút elé állít-
ja: folytatják-e a nagy tekintélyű, tiszteletet érdemlő eredményeket felmu-

Itt csak három olyan Zolnai-tanulmányra utalunk, amely a húszas években 
keletkezett, és amely a költő kezébe kerülhetett: Esztétikai szempontok a 
nyelvtudományban. Magyar Nyelv, 1920. szept.—dec. 105—112.; Nyelvek harca. 
Magyar Nyelv, 1926. 3—4. 93—106.; Nyelvtudomány és szellemtörténet. Minerva, 
1922. I. sz. 93—103. — Zolnai Béla és József Attila viszonyára vonatkozólag 
Id. JAVL 171—172.; G. P.: Csodabogár. Széphalom, 1929. márc. 148.; Galli Má-
tyás: Csodabogár. Széphalom, 1929. júl.—aug. 287.; G. M. Csodabogár. Szép-
halom, 1931. márc.— ápr. 113.; L. I.: Beküldött könyvek. Széphalom, 1932. 
jan.—márc. 29.; JAÖM III. 45. — Kovács Sándor Iván: Csáti Demeter Éneke 
Pannónia megvételéről József Attila értelmezésében. In: K o v á c s Sándor 
Iván: Pannóniából Európába. Gondolat, Bp. 1975. 264—270. S z ű k László-
D o l m á n y o s István—R ó n a i Mihály András: Zolnai Béla és József Attila. 
Magyar Nemzet, 1979. okt. 10. 9. 

3 3T u r ó c z i - T r o s t l e r Józsefnek az alábbi írásaira hívjuk itt föl a 
figyelmet: Nyelvtudomány és idealizmus. Magyar Nyelvőr, 1925. jan.—febr. 
21—25.; Nyelvtudomány mint szellemtörténet. Magyar Nyelvőr, 1920. márc.— 
ápr. 57—61.; Spitzer Leó újabb tanulmányai. Magyar Nyelvőr, 1929. jan.— 
febr. 26—28. Nem tudjuk, József Attila ismerte-e ezeket a cikkeket, Koszto-
lányi mindenesetre a legutolsót olvasta, amint ezt Turóczi-Trostlerhez írott 
1929-ben kelt levele bizonyítja: "Kedves barátom, csak most olvastam el Nyelv-
őrben kitűnő cikkedet Spitzer Leóról, s még inkább fölcsigázta érdeklődése-
met." ( K o m o r Ilona—H о г V á t h Mária: Kosztolányi két levele Turóczi-
Trostler Józsefhez. Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 3. sz. 336.) — Tu-
róczi-Trostlernek József Attila köteteiről írott méltatásai: Neue Lyrik. 
Pester Lloyd, 1932. dec. 3. 4.; Attila József: Bärentanz. Pester Lloyd, 1935. 
jan. 5. 5.; Junge und jüngste Lyrik. Pester Lloyd, 1934. 

12 
K l e m m Antal cikksorozatát az alábbiakban részletesen földolgozzuk, 

de csak itt adjuk meg, összefoglalóan, bibliográfiai adatait, az idézett he-
lyeket nem jelöljük meg külön-külön jegyzetekben: Pozitivizmus és idealizmus 
a nyelvtudományban. I—II. Magyar Nyelv, 1927. jan.—febr. 10—24.; III. Ma-
gyar Nyelv, 1928. máj.—jún. 151—160.; IV. Magyar Nyelv, 1928. szept.—okt. 
247-257. 
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tató pozitivista szemléletű, módszertanú hagyományos nyelvbúvárlatot, vagy 
pedig a pozitivizmust éles, lendületes bírálatnak alávető müncheniek kezde-
ményezéseihez csatlakoznak. A nyelvészeti idealizmust tehát Klemm úgy méltat-
ja, mint a nyelvtudományi pozitivizmussal diametrálisan ellentétes és szim-
metrikus felfogást, s így annak ellenére fölértékeli, megemeli Vosslert és 
társait, hogy nézeteiket bírálja és elhatárolja magát tőlük. Klemm cikksoro-
zata tehát nem egyszerűen egy iskola nézeteit írja le, hanem azt a kérdést 
veti föl a legátfogóbb értelemben, hogy milyen nyelvfilozófiai alapról köze-
lítsünk a nyelv jelenségeihez. 

Amennyiben József Attila beállítottságát Klemm cikkeinek mondanivalójá-
val szembesítjük, őt egy olyan szellemi erőtérbe helyezzük, amely a poziti-
vista és az idealista, a lélektanos és az esztétikai nyelvtudomány között hú-
zódik. Klemm cikkeinek ismertetésével párhuzamban, egyúttal azt is megvizs-
gáljuk, vajon József Attila a pozitivista nyelvészeti hagyományokhoz vagy az 
azt bíráló vossleri áramlathoz kapcsolódott, illetve hogy a kettő közül me-
lyikhez állt közelebb? Klemm szerint Vosslerék pozitivizmus-bírálata két te-
rületen bontakozott ki legerőteljesebben. Hadat üzentek a nyelv történetisé-
géről vallott pozitivista felfogásnak és a pozitivista nyelvészet pszicholo-
gizmusának leküzdésére törekedtek. József Attila szempontjából a kritikának 
mindkét irányával érdemes közelebbről megismerkednünk. Ami a pszichologiz-
must illeti, nagyon könnyű lenne összegyűjteni egy tucatravaló idézetet a 
költő cikkeiből és leveleiből, amelyek egyaránt tanúskodnak arról, hogy Jó-
zsef Attila a húszas évek végén harcos antipszichologista álláspontot fog-
lalt el. Ez a felfogás, mint másutt kimutattuk, nem független Pauler Ákos 
filozófiájának reá gyakorolt hatásától.13 A pozitivista történetiséggel kap-
csolatos álláspontjára vonatkozólag sokkal kevesebb adatunk van, de mint 
majd lentebb látni fogjuk, ezek az adatok világosan mutatják a költő antipo-
zitivista irányultságát. 

Mi az, amit Vosslerék a pszichologizáló nyelvészek szemére vetnek? A 
"pozitivista nyelvtudományi irány szerint — írja Klemm — az okaikban is is-
meretes nyelvi változások physiologiai és psychologiai — legnagyobbrészt 
grammatikai képzettársulási — okok alapján önkéntelenül, szükségképpen vég-
bemenő természetes folyamatok eredményei." A nyelvészeti idealizmus tehát a 
pozitivista nyelvtudomány alapjául szolgáló lélektant veszi elsősorban cél-

13József Attila antipszichologista beállítottságával és ennek összefüggé-
seivel, az őt ért Pauler-hatással részletesen foglalkozunk József Attila Ady-
víziója c. tanulmányunkban. Irodalomtörténet, 1980. 3. sz. 607—628. 
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Ьа: "a lelki mechanizmusban, merően passzív képzettársulási folyamatokban, 
magukban a társult képzetekben keresi a nyelvi jelenségek változásainak o-
kát". Keletkezésük föltétele: a figyelem elfordulása, a gondolkodó tevékeny-
ség lesüllyedése a képzettársulások automatizmusába, a beszéd és a hallás 
elmerülése a fonétika és az akusztika mechanizmusába, a megkülönböztetés és 
a ráemlékezés eltűnése az összetévesztés és a feledés homályában... A nyelvi 
változások története nem más, mint szenvedéstörténet." 

Az asszociációs lélektan tehát mellőzi a figyelmet, nem veszi tekintetbe 
a gondolati munkát, automatikus működésűnek, mechanikus természetűnek fogja 
föl az emberi pszichét. Amikor József Attila elhárítja a nyelv megteremtésé-
nek az asszociációra építő magyarázatát, voltaképpen ezt a pozitivista pszi-
chologizmust utasítja el Magyar Mű és Labanc Szemle című vitairatának más 
vonatkozásban már említett részletében: "Az 'él', 'szem', 'fej' szavakat úgy-
nevezett 'primitív lelkek' alkották, mégpedig sokkal varázslatosabb ihlettel, 

14 
semmint aminő a képzettársítás, amellyel létrejöttüket magyarázni különben 
is lehetetlen." Mi jellemzi az asszociációs elmélet nyelvtudományos alkalma-
zását? 

A pozitivista nyelvlélektan elavult, túlhaladott nézeteit Klemm Herbart 
pszichológiájával szemlélteti: "A Herbart-féle lélektan... a természettudo-
mányok mechanikus oksági fogalmát a lelki jelenségekre is kiterjesztette... 
a képzeteket önálló dolgoknak fogta föl, mint amilyenek a fizikai tárgyak. A 
képzetek... a tudatból való eltűnésük után is tovább élnek a tudat mögött a 
tudattalanban, belső változás nélkül tartósan megmaradnak a tudat alatt, 
mintegy elraktározva, s ott mint fizikai erők hatnak egymásra, egyik a mási-
kat vonzza s taszítja. A képzetek majd a tudatküszöb fölött vannak, majd a-
latta, minden képzetnek ugyanis állandó törekvése van, hogy később hasonló 
alakban magától újra a tudatküszöb fölé emelkedjék s ez a reprodukció meg is 
történik, hacsak más képzet nem gátolja. A Herbart-féle lélektan a lelki je-
lenségeket a lelki elemek vak egymásrahatásából, a képzeteknek előre kiszá-
mítható mechanikus kapcsolatából származtatja, a képzetek fölmerülését ugyan-
is tisztán a megelőző képzeteknek mint okoknak tulajdonítja. Ez a lélektan 
tehát a lelki okságot mechanikai jellegűnek fogta föl, mintha minden tudat-
egység és minden különösebb tudattevékenység nélkül egyik lelki jelenség 
létrehozná a másikat, úgyhogy az új lelki jelenség az alkotó elemeknek pusz-
ta, maradék nélküli összege gyanánt tekinthető." Klemm érzékelhető rokon-
szenvvel ismerteti a nyelvészeti idealizmusnak a herbarti lélektan fölött 

14JAÖM III. 69-70. 
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gyakorolt kritikáját, de a megoldást, amelyet helyette a müncheni iskola a-
jánl, nem fogadja el, hanem a nyelvi jelenségek magyarázata során a Wundt-fé-
le pszichológiát veszi alapul. 

A nyelv történetiségéről alkotott pozitivista felfogás bírálata szorosan 
következik az asszociációs lélektan elutasításából. Ha ugyanis a nyelvi vál-
tozások okai nem a nyelvet használó emberben rejlenek, hanem magukban a tár-
sult képzetekben, ha a lelki elemek maguk hatnak egymásra, akkor a pozitiviz-
mus "elvonatkoztatja a nyelvi jelenségeket a beszélő egyéntől, s önnönmaguk-
ból akarja őket megmagyarázni; az Én öntevékenységét nem veszi figyelembe, 
passzív szerepre, tétlenségre kárhoztatja, s magukat a tudattartalmakat, a 
nyelvi jelenségeket teszi meg tevékeny elemeknek". A pozitivisták szerint te-
hát nem az ember változtatja meg a nyelvet, hanem az mintegy önmagában vál-
tozik. S ez az, ami a nyelvészeti idealizmus álláspontja szerint elfogadha-
tatlan előföltevés. 

Milyen nyelvfelfogást állítanak szembe az idealisták a pozitivizmussal? 
A leírásban, amelyet Klemm erről ad, nem könnyű kiigazodni, mert mindvégig 
ugyanazokat az alapsajátosságokat ismétli, más-más összefüggésbe helyezve a-
zokat, némileg módosítva, cserélgetve a jellemzésül felhasznált tünetegyüttes 
összetevőit. Szeszélyesen indázó gondolatmenetét célszerűbb a tőle kölcsön-
zött terminusokkal, de saját szavainkkal, röviden, képletszerűen összefog-
lalni, semmint követni annak kanyarulatait. Klemm szerint Vossler és társai 
a nyelvet azonosítják a szellemmel. A nyelvről alkotott idealista koncepció 
nem más, mint ennek az azonosításnak a variálása, magyarázata és alkalmazá-
sa. Az azonosítás egyik pólusán a "nyelv"-et, illetve a "beszéd"-et talál-
juk. Ezt a két terminust Klemm gyakran helyettesíti be a "nyelvi jelenségek" 
kifejezéssel, mondván, hogy az idealista nyelvtudomány ezeknek föltételeiről, 
hatóokairól, keletkezéséről, elterjedéséről sajátos felfogást alakított ki. 
A vizsgálódások tárgyaként azonban legtöbbször a "nyelvi változások" kelet-
kezésének okait, a "nyelvfejlődés" mozgatóerőit jelölik meg. 

Az azonosítás másik pólusát a "szellem" terminus, illetve annak szinoni-
mái, konkrét megjelenési formái alkotják. A nyelvi jelenségek feltételeit 
ezek szerint a beszélő emberben, annak gondolkodó, érzelmi, akarati, belső, 
szellemi, teremtő, önálló tevékenységében kell keresni. A nyelvi változások-
ban aktív szerepet szánnak Vosslerék az egyénnek, a szabadon teremtő, auto-
nóm szellemnek, az egyén nyelvteremtő erőinek, az emberi szellem kimeríthe-
tetlen, egyéni intuícióinak, belső szemléleteinek. A beszéd maga alkotás, a-
melyben az ember szellemi sajátosságai, lelki élményei munkálnak, az egyén 
lelkének legsajátosabb törvényei fejeződnek ki. A nyelvi változás mindig 
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szándékos, tudatos tevékenység eredménye. A nyelv esetről esetre, folyton-
folyvást ú.jrateremtódik, s eközben követi a beszélők egyénről egyénre, pilla-
natról pillanatra változó szellemi, lelki hangulatainak legfinomabb árnyala-
tait, az ízlés alakulását. Amikor pedig a nyelvészeti idealizmus hívei a 
nyelvi változások elterjedéséről, meggyökerezéséről, megszilárdulásáról szól-
nak, akkor ennek okát a korlelkület általános sajátosságaiban látják. 

A nyelv és a szellem ilyetén azonosítására Klemm szerint egy újabb azono-
sítás épül, amely szerint a nyelvi jelenségek — esztétikai jelenségek. Az 
egyik azonosítástól a másikig közvetítő művelet révén juthatunk el. E műve-
let nem más, mint annak megállapítása, hogy a szellemi kifejezések tudomá-
nya: az esztétika. Az esztétika az a tudomány, amely valamely szellemi alko-
tásból beleéléssel (Einfühlung) az alkotó szellemének intuícióit tárja föl. 
Ha tehát a nyelv szellemi kifejezés, a szellemi kifejezések tudománya pe-
dig az esztétika, akkor a nyelvtudomány az esztétika részét képezi. Az a 
nyelvvizsgálati módszer, amely valamely nyelvi jelenségből beleéléssel a be-
szélő intuícióit állapítja meg, esztétikai természetű. 

Nagyon fontos, hogy pontosan körülhatároljuk, mit értett a nyelvészeti 
idealizmus esztétikán, nem utolsósorban azért, mert a terminus József Atti-
lára vonatkoztatva félreértésekre adhat okot. A költő ugyanis különbséget 
tett esztétika mint a széppel és rúttal foglalkozó tudomány és művészetböl-
cselet között. Az előbbit illetéktelennek tartotta arra, hogy a költészet 
leglényegesebb általános problémáit tárgyalja, ilyen tevékenységre csak az 
utóbbit vélte alkalmasnak. Arra, hogy e terminológiai hiátus ellenére sem 
kell tagadnunk a nyelvészeti idealizmus és a költő gondolkodása közötti é-
rintkezés lehetőségét, oka az, hogy a nyelvi jelenségek a müncheni iskola 
szerint — művészeti termékek. A nyelv mint belső szemléleti és egyéni tevé-
kenység — művészet. A művészi alkotáshoz hasonlóan teremtődik. A nyelvésze-
ti idealizmus tehát esztétikáin szűkebb értelemben művészit értett, s így a 
különbség közte és a költő felfogása között puszta terminológiai eltéréssé 
zsugorodik. Vossler és társai szerint a nyelvteremtő szellemet kiváló művé-
szek, nagy költők tudják megragadni és alakilag kifejezni. A nyelvi változá-
sok a beszélők egyéni ízlésének, művészi érzékének termékei. 

Az elmondottakból következőleg a nyelvtudomány — művészettörténet. Sőt, 
mivel a nyelvtudós akkor tud közel férkőzni azokhoz a motívumokhoz, amelyek 
egy adott kor emberét egy alak vagy egy jelentés megváltoztatására ösztönöz-
ték, ha maga is belehelyezkedik az egykori beszélő helyzetébe, ezért a nyelv-
tudomány művészetté válik. Az a nyelvtudós képes jelentős tudományos eredmé-
nyeket felmutatni, aki rendelkezik a művész intuitív beleélő képességével, 
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és fordítva: a költő, aki nyelvtörténeti búvárkodásra adja a fejét, a dolog 
természetéből következően bensőségesebb kapcsolatba kerülhet a nyelv szelle-
mével, mint a száraz szaktudományt művelő szakember. 

Aligha kell bizonygatnunk, milyen nagy mértékben kedvezett ez a teória a 
költők nyelvészkedő hajlamának, mennyire közel vitte a nyelvet és a nyelvtu-
dományt a költészethez, a stilisztikához és az esztétikához. A költőknek 
nyelvészeti téren előjogokat biztosított. Az alkotók illetékességi körét ki-
terjesztette a nyelvről való gondolkodás területére. Beleszólást engedett 
nekik a szaktudomány kérdéseibe. Rombolta az iskolás tudomány, a pozitiviz-
mus tekintélyét, megtépdeste a szakszerűség nimbuszát. Ezáltal felszabadító-
lag hatott a költőkre, félszeg tanoncokból oktatójuk egyenrangú társaivá e-
mancipálta őket. A nyelvész és költő viszonyának ilyen idealista szellemben 
történt átértékelése nélkül József Attila nemigen írta volna le a Születés-
napomra című vers emlékezetes sorait: "Ha örül Horger Antal úr, / hogy köl-
tőnk nem nyelvtant tanul, / sekély / e kéj...".15 

Nem kétséges, hogy a nyelvtudomány feladatainak fenti formulázása egé-
szében véve nem hatott kedvezően a tudományszak fejlődésére, s az is bizo-
nyos — Erdélyi József etimologizálása egyértelműen ezt igazolja — , hogy ha 
a költő kivonja magát a tudomány ellenőrzése alól, akkor könnyen zsákutcába 
juthat. Dilettáns, komolytalan fantáziálásra adhatja fejét. Elveszítheti 
(legalábbis teoretikus) hitelét. De József Attila esetében, éppúgy, mint 
mestere és idősebb barátja, Kosztolányi Dezső esetében is, az esztétikai 
szempontú nyelvészkedésnek sokkal inkább előnyeivel, mint hátrányaival kell 
számolnunk. 

József Attila és a nyelvtudományi idealizmus érintkezésének lehetőségét 
keresve azonban ezen a ponton váratlan nehézség merül föl. Ha a nyelvi je-
lenségek művészeti termékek, akkor kit tekinthetünk a termékek létrehozójá-
nak? Ha a nyelv mint belső szemléleti és egyéni tevékenység: művészet, akkor 
kinek a tevékenysége? Hiszen a művészeti terméket arra specializálódott, kü-
lönleges képességű egyének: költők hozzák létre, a nyelv életéhez azonban 
minden beszélőnek köze van. Más az alanya a művészetnek és más a nyelvnek. 
A költői mű egyéni termék, amelynek a közönség csak befogadója, legföljebb 
újraalkotója lehet. A nyelv ellenben kollektív produktum, alanyi oldalon nem 
ismer effajta polarizálódást. A nyelvtudományi idealizmus válasza azonban a 
felvetett kérdésre lehetőséget ad a felmerülő nehézség leküzdésére, mert a 

15Ezzel kapcsolatban Id.: T v e r d o t a György: József Attila utolsó szü-
letésnapi verse. Jelenkor, 1985. ápr. 303—306. 
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nyelv életébe bevezeti a művészet területén otthonos polaritást, alkotó és 
befogadó munkamegosztását. "A nyelvi változások" — az idealizmus szerint — 
"egyetlenegy vagy kevés számú tekintélyes egyénből, kisebb körből indulnak 
ki... egyének újítanak, tömegek utánoznak." 

Nézzük előbb az egyenlet első felét: "Minthogy a nyelv az idealizmus sze-
rint intuíció, azért csak a kiválasztottak, a hivatottak vesznek részt a 
nyelvteremtő munkában. A nyelvteremtő szellemet csak kiváló művészek tudják 
megragadni és alakilag kifejezni, ezért az esztétikai hangtan szempontjából 
csak a nagy költőknek lehet szerepük." Az a gondolat, hogy a nyelvteremtő 
munkában csak a kiválasztottak, a kiváló művészek vesznek részt, megfelelt 
József Attila felfogásának. Egyértelműen bizonyítják ezt a Babits-pamflet 
fentebb már idézett nyitó mondatai, amelyek szerint a költő "fölidézi a tár-
gyak lelkét, vagy az együgyű népekről szóló tudomány polinéziai műszavával 
élve tondi-ját, s ez sikerül is annak, akinek mana-ja, vagyis varázsereje 
van."16 Tehát nem mindenki képes a tárgyak lelkének felidézésére, a mágikus 
megnevezésre, csak azok, akiknek varázserejük van: a költők ősei, a vajáko-
sok, táltosok, bűbájosok. 

Ha másfelől arra a kérdésre keresünk választ, kielégítő lehetett-e József 
Attila számára a megoldás, amelyet a müncheni iskola a közösségnek a nyelvi 
változásokban játszott szerepét illetően ajánlott, mindenekelőtt azt kell 
meggondolnunk, hogy ez a szerep korántsem olyan passzív, mint "a tömegek 
utánoznak" mondat alapján gondolhatnánk. Annál mindenképpen tevékenyebbnek 
fogták föl Vosslerék az egyéni nyelvi újítások befogadóit, mint amekkora je-
lentőséget a pozitivista nyelvelméletek a nyelvi változásokban a beszélőknek 
tulajdonítottak: "Nem igaz — idézi Klemm a nyelvtudományi idealizmus ezzel 
kapcsolatos álláspontját — , hogy a beszélő egészen passzív módon, képzetfo-
lyamatainak mechanizmusától vagy anyanyelvének hagyományától engedi magának 
diktálni a kifejezésmódokat... az elterjedés okai csakis abban kereshetők, 
hogy az illető nyelvi változások megfeleltek a beszélő egyének többségében 
uralkodó szellemi szükségleteknek és irányzatoknak. A számtalan sok egyéni 
hangváltozás közül mindig csak azok maradnak fönn és terjednek el, amelyek 
úgyszólván a levegőben lebegnek, amelyek iránt a nyelvközösségben bizonyos 
hajlam él... Valamely nyelvi újításnak a nyelvközösségtől való elfogadását, 
általánossá válását... az illető kor gondolkodás- és érzésmódja határozza 
meg... az egyes hangalakok küzdelmében, a hangváltozások elterjedésében (A 
nyelvészeti idealizmus — T. Gy.) nem a vak véletlen játékát látja, hanem 

16JAÖM III. 48. 
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szellemi erők küzdelmének kifejezését... a nyelvtörténet végső föladatának a 
nyelvi változások és a korszellem kapcsolatának kimutatását tartja." "Voss-
ler és Lerch az egész nyelvtörténetet a művelődési, szellemi áramlatok és a 
nyelvfejlődés közvetlen kapcsolatára építette föl." 

József Attila, akinek nyelvfelfogása — már volt róla szó — kollektivis-
ta volt, ennél alább nem adhatta. A kezdeményezést, a nyelvteremtést az e-
gyénnek tulajdonította, de a szentesítést vagy elutasítást, a meggyökerezte-
tést vagy kigyomlálást a nyelvet használó közösség funkciójának tartotta. A 
közösségnek a nyelvvel szembeni magatartását, mint láttuk, a müncheni iskola 
az adott korban uralkodó eszmék, szellemi erők függvényének tekintette. 

Az Irodalom és szocializmus fogalmazványában József Attila ebben a szel-
lemben kívánta az irodalom történetét a nyelvtörténetre, a nyelvtörténetet 
pedig a művelődéstörténetre alapozni (s mindezt — marxista igénnyel — a gaz-
dasági alapra visszavezetni): "a nyelvtörténet az irodalomtörténet megérté-
sének szempontjából igen fontos szerepet játszik. De nyelvtörténet nem csi-
nálható művelődéstörténet nélkül, a művelődés történetének megértése pedig 
elválaszthatatlan a gazdaság történetének a megértésétől." 

A költő együtthaladása a müncheni iskolával azonban egy ponton megsza-
kadt. A nyelvtudományi idealizmus egyenlete: "Egyének újítanak, tömegek utá-
noznak", bizonyosfajta elitizmusban csúcsosodik ki: "A nyelvi változásoknak 
és a kor műveltségi viszonyainak, szellemi áramlatainak kapcsolatára alapít-
ják az idealisták azt az alapelvüket, amely szerint a nyelv fejlődésében a 
fölsőbb, műveltebb társadalmi rétegeknek van főszerepük. A nyelv fejleszté-
se, tökéletesítése, finomítása a fölsőbb, műveltebb rétegből indul ki, az 
alsóbb, műveletlenebb társadalmi rétegek nemcsak nem fejlesztik a nyelvet, 
hanem inkább hagyják elszegényedni és elsatnyulni, ha magukra vannak hagyat-
va. Lerch azt mondja, hogy ez az eszme Vosslertől ered, aki leküzdötte az 
alsóbb, műveletlenebb néprétegek nyelvteremtő erejének romantikus túlbecsü-
lését és a szellem, a művelődés fogalmának újra visszaszerezte az őt megil-
lető becsületét a nyelvtudományban." 

A "műveletlenebb rétegek", a parasztság és a munkásság kizárása a nyelv 
alakítására hivatottak köréből nyilvánvalóan idegen volt József Attilától. 
Magyar Mű és Labanc Szemle című cikkében a költő épp egy olyan tanulmánnyal 
szállt vitába, amely a vosslerivel rokon felfogást vallott. A "gesunkenes 
Kulturgut"-tal, az "alászállott kultúrjavak"-kal József Attila szembeállí-

37Az Irodalom és szocializmus ismeretlen szövegrészletét ld. Irodalomtör-
téneti Közlemények, 1985. 4—5. sz. 
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totta a "primitive Gemeinschaftskultur"-t, "a nép eredetien alkotó tevékeny-
18 

ségét". A néppártiság, amely nyelvi-művészeti téren jellemezte, világosan 
elkülöníti őt a müncheni iskola nyelvtörténeti "arisztokratizmusától". Az így 
kialakult különbséget azonban nem szabad egyéni—kollektív ellentétévé tágí-
tanunk és élesítenünk, még akkor sem, ha az eltérésnek megvannak a következ-
ményei a költőnek a nyelvi-művészeti termékek alanyáról alkotott elképzelé-
seire nézve. Ha közelebbről megvizsgáljuk e következményeket, egészen ponto-
san körülhatárolhatóvá válik a József Attila-i felfogás az egyén és a közös-
ség szerepéről a nyelv és a művészet életében. 

Egyik következménynek azt tekintjük, hogy a költő az alanyról a termékre 
helyezi át a hangsúlyt: "műérték szempontjából... közömbös, hogy a csodála-
tos tökélyű Odysseiát vajon egy Homeros nevezetű egyénnek köszönhetjük-e 
vagy a barangoló kobzosok százainak". A másik következmény, hogy a mű fő ér-
tékkritériumává a forma egyetemességét teszi: "jó művekről szólván, azoknak 
formája az egyetemes hasonmása s így kevesebb is bennük a személyi egyéni-
ság".19 

E két kategória, a műközpontúság és a forma egyetemessége birtokában 
szembesíti egymással a népköltészetet és a műköltészetet, azokat a műveket, 
amelyeknek ismerjük az alkotóját, s azokat, amelyeknek szerzője (szerzői) 
ismeretlen(ek). Megállapítja, hogy a népköltészet az egyetemeshez, a tökéle-
teshez úgy közeledik, hogy az egyszer megalkotott művet több személy átveszi, 
alakít rajta, csiszolja. A műköltő pedig úgy hozhat létre egyetemes műveket, 
ha kapcsolatba kerül a nép költői hagyatékával, a közösségi egyetemessel. A 
remekműveket tehát, akár népköltészeti, akár műköltészeti jellegűek legyenek 
azok, mindig egyének alkotják, de a termék, amennyiben remekmű, föléemelkedik 
a múlónak, tökéletlennek, hibásnak, a csak személyi változathoz kötöttnek. 
Az elsődleges alkotóerő a nép, a közösség birtokában van, annak egyénei te-
remtik a népköltészetet és minden költészet alapját, a nyelvet. 

Ez a demokratikus nyelvi-költészeti beállítottság József Attilában "na-
rodnyik korszakában" fogalmazódott meg, de mindhalálig jellemző maradt gon-
dolkodására, akkor is, amikor nem a "nemzeti törekvés", hanem a munkásmoz-
galmi "társadalmi elv", majd a népfrontos "közösségi eszme" vezette őt, mint 
ahogy a Magyar Mű és Labanc Szemle soraiban szinte előrelátóan formulázta: 

18JAÖM III. 64. Győry János, akinek nézeteit itt József Attila vitatja, 
Hans Naumann Deutsche Volkskunde с. munkájára támaszkodva állította, hogy "a 
szellemtörténetben minden kezdet arisztokratikus, mert a nép nem produkál, 
hanem csak reprodukál". (JAÖM III. 306.) 

19JAÖM III. 63. 
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"Valamilyen nietzschei fölfogás a műköltészetet kedvesebbnek vélheti... A-
zonban mindenki, akit szemléletében akár a nemzeti törekvés mozgat, akár a 
társadalmi elv és közösségi eszme, avagy felebaráti szeretet vezet, az a nép-

20 
balladák elnyomott dünnyögőinek nyújtja a virágot." A nyelvészeti idealiz-
mus kínálta megoldás tehát, amely szerint az egyének újítanak, a tömegek pe-
dig elutasítanak vagy megerősítenek, rokonítható József Attila felfogásával, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a költő szerint az újító, alkotó egyének a tö-
megek soraiból kerülnek ki, nem műveltségük, magasabb társadalmi pozíciójuk, 
hanem mana-juk, felidéző képességük révén válnak alkalmassá a teremtő tevé-
kenységre. 

Összehasonlító elemzéseink eredményeit úgy összegezhetjük, hogy a nyelv-
tudományi idealizmus tanítása és József Attila nyelvi-költészeti tárgyú fej-
tegetései sok ponton párhuzamosak egymással, a névvarázs-elmélet a nyelv di-
namikus felfogásán alapul. Ha magyarázatot keresünk ezekre a párhuzamokra, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a müncheni iskola köztudomásúlag Bene-
detto Croce kezdeményezéseiből indult ki, az olasz filozófusnak a nyelvtudo-
mány és esztétika azonosságáról kifejtett téziseit fejlesztette tovább. Ezt 
a szellemi leszármazást Klemm Antal is számon tartotta: "Minthogy a nyelvtu-
dományi idealizmus szerint az esztétika a szellemi kifejezés tudománya, a 
nyelv pedig a szellem kifejezése, azért az idealizmus sarkalatos alapelvéül 
vallja azt, hogy a nyelvi jelenségek esztétikai jelenségek, művészeti termé-
kek, a nyelvtudomány pedig mint a szellemi kifejezések története művészet-
történet a szó legtágabb értelmében. Itt nyilvánvaló Croce B. hatása." 

Nem kevésbé nyilvánvaló az a hatás sem, amelyet az olasz filozófus Esz-
tétikája József Attila művészetbölcseleti nézeteire gyakorolt. így hát, ami-
kor a költőnek a nyelv és költészet összefüggéseiről alkotott felfogását a 
nyelvtudományi idealizmus teóriájával összevetettük, voltaképpen a két Cro-
céból kiinduló nyelvi-esztétikai koncepciót hasonlítottuk össze. Igaz, hogy 
a költő írásaiban nem lehet kimutatni közvetlen kapcsolódást az Esztétika 
XVIII. fejezetéhez, amely A nyelvészet és az esztétika azonossága címet vi-
seli. Az viszont kétségtelen, hogy a József Attila-i művészetbölcselet két 
alapfogalma, az intuíció (szemlélet) és az ihlet egyaránt a crocei intuíció-
fogalom tartalmainak elágaztatása és sajátos irányokban történt továbbfej-

21 lesztése során alakult ki. 

20JAÖM III. 64. 
2"'"Benedetto C r o c e : Esztétika. Elmélet és történet. Rényi, Bp. 1907. 

142-153. - A József Attila-féle szemlélet és ihlet fogalmaknak a crocei ín-
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Kérdés azonban, kimutatható-e szerves összefüggés a költő nyelvesztéti-
kája és az intuíció—ihlet fogalompár között? Egységes koncepció részét al-
kotja-e az ihlet tana és a névvarázs-elmélet? A kérdésekre határozott "igen"-
nel válaszolhatunk. A két teória végiggondolt, tudatos egybefűzéséről legvi-
lágosabban az Irodalom és szocializmus alábbi részlete árulkodik: "... a szó 
önmagában is műalkotás, hiszen a szó a műalkotás legkisebb eleme. Másfelől 
azonban a szó szemlélet, a műalkotás pedig fejtegetéseink szerint nem az. Ho-
gyan lehetséges ez? Úgy, hogy a szó tulajdonképpen csak mint használt szó, 
tehát mint meglevő szó szemlélet... ha a szó műalkotás, a használt, a megle-
vő szó pedig nem az, akkor nyilvánvaló, hogy a nem meglevő szó műalkotás. 
Minthogy pedig kifejezésünk szerint nem meglevőről és mégis szóról beszél-
tünk — a keletkező szót kell értenünk rajta. Vagyis a szó a használatban 
szemlélet, keletkezésében pedig műalkotás. így a szó a műalkotásban saját 
keletkezésének szerepét játssza. Mégpedig olyan módon, hogy a költeményben 
levő összes többi szóval egyszerre keletkezik. A költeményt eszerint úgy is 
fölfoghatjuk, hogy egyetlen keletkező szó, keletkező neve annak a dologi cso-

22 
portnak, amelyet bontatlan egységbe és végső szemléleti egészbe foglal." 

Egészítsük ki ezt a fejtegetést egy, az Ady-vízióból vett idézettel, a-
melyben — mintegy másfél esztendővel korábban — ugyanezt a gondolatot fo-
galmazza meg a költő tömörebben, de néven nevezve azt a fogalmat, amelyet a 
későbbi, hosszabb idézetben csak körülírt, az ihlet fogalmát: "A szellemiség 
minőség s az ihlet tehát a legkisebb részében is az, a költemény legkisebb 
elemében is költemény. A költemény legkisebb eleme, része a szó, a szó tehát 
önmagában is költemény. De minthogy a költemény nem intuíció, a használt szó 
pedig az, nyilvánvaló, hogy a szó keletkezésekor volt költemény. Az ihlet 

23 
(költészet) az a szellemiség, amely a szavakat, a nyelvet megteremtette." 

Nos, a két idézetben minden olyan alkotóelemet, minden olyan érvet együtt 
találunk, amelyek alapján könnyen belátható az ihlet tana és a névvarázs-
elmélet belső összefüggése. A költő a használt szót, a meglevő szót, a kö-
zönséges nyelvhasználatot, a mindennapi kommunikáció nyelvét azonosítja a 
szemlélettel, az intuícióval, a születő szót, a varázserejű szót, a költe-
mény által összefogott dologi csoport keletkező egységes szimbólumát, kelet-

tuícióból történő leszármazását illetően ld. T v e r d o t a György: József 
Attila és Benedetto Croce. Irodalomtörténeti Közlemények, 1980. 5—6. sz. 
572-580. 

2 2JAÖM III. 94-95. 
2 3JAÖM III. 23. 
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kező nevét, a névvarázst pedig az ihlettel. Ihlet és intuíció úgy viszonyul-
nak egymáshoz, mint a születő szó a használt szóhoz. A költő, az ihleti te-
vékenység folyamán mintegy kiszakítja magát az intuíciók áradatából, hátat 
fordít a használt, meglévő nyelvnek, s elölről kezdi a megismerést, friss, 
szűzi szemmel tekint a világra, újrateremti a szavakat, új, varázserejű ne-
vet ad a világnak: ezek az új nevek a születő remekművek. 

Innen nézvést válik világossá, hogy az Ady-vízió konklúziójában: "A nem-
zet: közös ihlet. A költészet a nemzet lelkében ható névvarázs." József Atti-
la voltaképpen összekapcsolja, egybefűzi művészetbölcseletének két oldalát, 
az ihlet tanát és a névvarázs-elméletet. Ez utóbbi tehát nem más, mint az 
ihlet tanának alkalmazása a művészetnek arra az ágára, amelyet ő maga is mű-
velt, a költészet területére. "A műalkotás — végső szemléleti egész" és "A 
költemény születő neve annak a dologi csoportnak, amelyet bontatlan egységbe 
foglal" kijelentések ugyanazt jelentik, csak az előbbi tágabb kategóriát, a 
műalkotások összességét veszi figyelembe, az utóbbi pedig speciálisan a nyel-
vi műalkotások, a költemények egészére vonatkozik. 

Befejezésül röviden arra szándékozunk kitekinteni, milyen gyakorlati ér-
deke fűződhetett a költőnek ahhoz, hogy a költészetet, s természetesen a ma-
ga költői gyakorlatát a névmágiából eredeztesse? Amikor nyelvesztétikája ki-
alakult, a húszas évek végén, József Attila a tiszta költészet híve volt, i-
gyekezett verseiből kiiktatni minden reflexiót, spekulációt, minden retori-
kát és minden naturalizmust. Olyan műveket kívánt írni, amelyek kizárólag 

24 
poétikus elemeket sűrítenek kompozícióba. Ilynemű versei közül legsikere-
sebb talán a Medáliák-ciklus. 1929 derekára azonban egyre erőteljesebben 
föléledtek benne olyan, őt régóta kísérő és kísértő belső késztetések, ame-
lyeket a tiszta költészet eszményének megközelítése érdekében igyekezett hát-
térbe szorítani: költőként újra cselekedni akart, művészként szavát kívánta 

24Erre a tényre nem figyelt föl eléggé a József Attila-kutatás, noha maga 
a költő több alkalommal expressis verbis kijelentette, hogy a tiszta művé-
szet híve: "A művészet szükségképpen tiszta művészet" — írta az (Esztétikai 
töredékek)-ben. (JAÖM III. 223.) "A 'proletár művészet' ma 'tiszta művé-
szet'" — szögezte le az Irodalom és szocializmusban. (JAÖM III. 94.) Nincs 
okunk kétségbe vonni Vágó Márta szavait sem, amikor a költőnek a tiszta köl-
tészet iránti vonzódására emlékezik: "Nekem ez nagyon fekszik tulajdonképpen 
— mondta élesedő hangján. — Értsd meg, nagyon könnyen menne... tiszta köl-
tészet ironikussá torzítva, miért ne? írtam is már ilyesfélét... A tiszta 
költészetet szeretem legjobban, és a groteszk nekem nagyon fekszik." ( V á g ó 
Márta: József Attila. Szépirodalmi, Bp. 1975. 100.) Németh Andornak a "tö-
mény vers"-sel kapcsolatos eszmecseréikre vonatkozó emlékezéseit ugyanebbe a 
körbe vonhatjuk be. ( N é m e t h Andor: József Attila. Cserépfalvi, Bp. 1944. 
74—75.) 
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hallatni társadalmi kérdésekben. A tiszta költészet szigorú követelményeiről 
azonban lemondani többé nem szándékozott. Olyan versmodellre volt tehát szük-
sége, amelynek bűvös, ellenállhatatlan hatásához kétség nem férhet, ám cse-
lekvő, változtató, gyakorlati szerepe sem csorbul. Ezt a versmodellt dolgoz-
ta ki mágikus költészetmagyarázatában, a névvarázs-elméletben. 

"Mi ennek a felidézésnek a célja? — olvashatta egyetértően Hevesy köny-
vében a primitív ember 'művészeti' produktumainak létrejöttéről. — Védelem 
valamiféle veszedelem: ártalmas vadállatok, ellenséges törzsek, betegségek 
és halált okozó manával bíró földi vagy természetfölötti lények fenyegetései 
ellen. Segítség mindenféle vállakózáshoz. Az emlékkép kinetikus vagy vizuá-
lis felidézésében tehát tiszta hasznossági szempontok vezetik a primitív em-
bert. Az ábrázolás csak mint az emlékképnek, tárgyiéleknek közvetítője ját-
szik szerepet. Önmagában és önmagáért semmiféle jelentősége nincsen. Az áb-
rázolás megteremtésében egy jottányi szerepük nem volt az esztétikai ösztö-
nöknek. A művészet... megszületett anélkül, hogy eredetében és céljában a 

25 
legcsekélyebb köze lett volna ahhoz, amit ma művészetnek neveznek." 

A névvarázs-elméletet kifejtő József Attila hasonlóképpen gondolkodhatott. 
Ha a történelem hajnalán élt ember emlékkép- és lélekidéző ábrázolása számá-
ra valamiért példaképpé válhatott, az nem lehetett más, mint az a körülmény, 
hogy a primitív ember még nem ismerte a művészeti gyakorlat későbbi szétha-
sadását öncélú és valamilyen gyakorlati cél szolgálatába álló művészetre. A 
legkorábbi "műalkotások" varázserejéhez, a mai költők^számára is irigylendő 
elementáris hatásához és tökéletességéhez nem férhet a legkisebb gyanú árnyé-
ka sem, ugyanakkor ezeknek a műveknek a megalkotói a természetre, a szellemi 
lényekre, az embertársaikra kívántak hatni, a szó segítségével, hatalmával 
meg akarták változtatni a világot. Ezt az ősi funkciót, a művészet eredeti 
feladatát vállalta magára József Attila. "Az adott világ varázsainak mérnöke" 
kívánt lenni. Ezt a "tiszta" és "elkötelezett" költészetet szintetizáló vers-
modellt kívánta megvalósítani, előbb "narodnyik", majd forradalmi szocialis-
ta szellemben politizáló tiszta, azaz poétikailag gáncstalan költeményekben. 
A húszas évek végén kialakított verseszmény a későbbiekben módosult, de a-
lapképlete véleményünk szerint mindvégig megmaradt. Ezért a névvarázs-elmé-
letet, az ihlet tanának nyelvesztétikai alkalmazását nemcsak a húszas évek 

25 H e v e s y Iván: Primitív művészet. Alfa, Bp. 1929. 16. 
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végének költői teljesítménye, hanem az egész érett József Attila-életmű 
26 szempontjából tartjuk fontosnak és elméletileg eligazító érvényűnek. 

26 
József Attila költő nyelvével sok tanulmány foglalkozik. Közülük itt 

példaként csak T ö r ö k Gábor könyveire és S z a b o l c s i Miklós József At-
tila költői nyelvéről c. tanulmányára utalok. (Irodalomtörténet, 1980. 3. sz. 
593—606.) Ezekre a dolgozatom írása során támaszkodtam, de nem hivatkoztam 
rájuk, mert a disszertáció tárgya nem maga a nyelvhasználat, hanem a költé-
szet és a nyelv viszonyáról való gondolkodás vizsgálata volt. 
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B O R C S A J Á N O S 

ÉHE A TELJESSÉGNEK 

Méliusz József k ö l t é s z e t é r ő l 

Méliusz József válogatott költeményeinek 1984-es megjelentetése* több 
szempontot is kínál az értelmező számára. Kívánatos — és sürgető! — lenne 
például költészetének beillesztése az írói életmű egészébe s továbblépve: 
helyének és jelentőségének meghatározása az anyanyelvű irodalom egészében — 
az irodalomtörténeti betájolás elvégzése tehát. 

Izgalmasnak ígérkezik viszont a Méliusz-költészet megközelítésének egy 
másik útja. Mivel e vaskos kötet a szerző és a válogatást végző Szász János 
szoros együttműködésének eredményeként jött létre — amint ezt az utószó 
hangsúlyozza — , vonz annak lehetősége, hogy e kötet verseit/szövegeit értel-
mezve szerzőjének mára elért — kiharcolt! — koherens költészetkoncepcióját 
körvonalazzuk. 

Ennek a mozgó-alakuló koncepciónak és az állandóan működő önkorrekciónak 
a követelményei alapján ítéltettek a költő egyes alkotói periódusainak bizo-
nyos verses művei esetlegeseknek (tulajdonképpen csak a költői pálya doku-
mentumaiként, tehát elsősorban filológiai szempontból van ezeknek jelentősé-
ge), mások pedig lényeges szövegeknek. Az esetek nagy részében ugyanis — fi-
gyelmeztet Lucien Goldmann — a koherencia követelménye csak az írói (filo-
zófusi) életmű lényeges szövegeire alkalmazható.1 

"A különböző módon elrendezett szavak különböző értelmet vesznek fel, s 
a különböző módon elrendezett jelentések különböző módon hatnak." Pascalnak 
a 23. töredéke arra is figyelmeztet (helyettesítve a szavak-at a szövegek-
kel), hogy annál is inkább figyelembe veendő Méliusz József költészetének e 
kötet alapján megrajzolható képe, mert a szövegek tudatosan elrendezettek. 

*M é 1 i u s z József: Válogatott költemények (1930—1980). Válogatta és az 
utószót írta S z á s z János. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 

1Vö. Lucien G o l d m a n n : A rejtőzködő Isten. Gondolat, Bp. 1977. 34. 



Tehát célul tűzhetjük ki az így elrendezett lényeges szövegek egymáshoz való 
viszonyának, jelentésének és jelentőségének az érzékeltetését is. 

Lucien Goldmann a világlátás fogalmát javasolja az irodalmi (és filozó-
fiai) művek tanulmányozásában, mint olyan "fogalmi munkaeszközt", amely ob-
jektív és ellenőrizhető, s amelynek alkalmazása nem küszöböl ki esztétikailag 

2 
sikerült műveket azon a címen, hogy azok nem lényegesek. A világlátás — 
írja — éppen az a törekvés-, érzés- és eszmeegyüttes, amelyik valamely cso-
port (legtöbbnyire valamely társadalmi osztály) tagjait egymáshoz fűzi s 
szembeállítja a többi csoporttal."3 Tehát "kollektív-tudati jelenség" a vi-
láglátás, amely "fogalmi vagy érzelmi világosság-maximumát a filozófus vagy 
a költő tudatában éri el". Ennek alapján mondható, hogy minden nagy művészi 
alkotás valamely világlátás kifejeződése. A mű tehát maximális világossággal 
és koherens formában mondja ki azt, ami az emberek, valamely csoport vagy 
osztály tudata mélyén lehetőségként lappang; sőt a valóságos társadalmi tu-
datot a lehetséges felé tágítja. 

A világlátás módjai, típusai egy-egy történelmi szakaszban korlátozott 
számúak, minthogy az alapvető problémákra adható válaszok száma is korláto-
zott, de — éppen a személyiség struktúrája miatt — e válaszok mindenike kü-
lönböző — és gyakran ellentétes — történelmi helyzeteknek felel meg; utób-
biakból pedig az is következik, hogy ugyanaz a világlátástípus különböző szá-
zadokban különböző funkciót (forradalmi, konzervatív stb.) tölthet be.3 

Kezünkben a költő Méliusznak egy gyűjteményes kötete, amellyel.a szerző 
maga korrigálja az alapvető problémákra adott költői válaszát és azt a szem-
léletmódot, amely verseiben konkrét kifejeződést kapott egyes alkotó szaka-
szaiban. 

Figyelmünk tehát Méliusz világlátásának alakulására-árnyalódására irá-
nyul, amely egy korszerű költészeteszmény jegyében fogant művekben fejeződik 
ki. Mert e költészet alakulása — Egyed Péter helytálló megállapítása sze-
rint — szerves.3 Eme szerves folyamat demonstrációja e kötet, mivel nem az 
egyes alkotói szakaszok közötti vagy az azon belüli egyenetlenségekre és tö-
résekre, hanem a folytonosságra, az esztétikai értékek jelenlétére figyelmez-

2I. m. 34-35. 
3I. m. 39. 
4I. m. 41. 
5I. m. 44. 
6E g y e d Péter: Vesztés és túlélés Méliusz József művében. Ld. M. J.: 

Város a ködben. Kriterion, Bukarest, 1981. 33. (Előszó). 
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teti az értelmezőt; és rendhagyó bemutatása e folyamatnak, hiszen a legújabb 
szövegektől — visszafelé haladva az időben — az első közleményekig követ-
hetjük a pálya alakulását. 

Méliusz József pályakezdő verseinek egyik vonulata — a "Föld"-versek — 
transzilvanista fogantatású, de az avantgarde felé mutató lehetőségek is 
fölismerhetők már ezekben: a természettel való azonosulás rövidesen "társa-
dalmiasul" szociális indulatoknak adva hangot, és a szerző költészetre vo-

g 
natkozó álláspontja, reflexiója is megváltozik. 

Meggyőződhetünk e tendenciáról, ha a költői indulás "dokumentumaként" 
kötetbe válogatott verseit (Szerelem, Föld, Visszatérek) együtt olvassuk a 
súlyos szociális bajokra rávilágító Vasárnap este táncban cíművel. Szerkeze-
ti sajátosságai, stílusjegyei és a költői látásmód alapján ezt kivételes 
hely illeti meg a korabeli líra szólamai között. Illúziótlan világlátás ki-
fejeződését látjuk benne. Alapvető problémára adott reális és költőileg hi-
teles választ. A kor forradalmi költészetének társadalmi-nemzeti sorsproblé-
mákat érintő tendenciáihoz áll közel, míg előbbiek nem emelkednek ki azon 
időszak lírai műveinek konvencionális rendjéből. 

Érdemes jelezni, hogy valóban rövid idő alatt mennyire változik a fiatal 
költő szemlélete. Nyugat-európai útja és tájékozódása után az otthon-foga-
lomhoz kritikusan viszonyul, így határozva meg egy helyütt a vershelyzetet: 
"Itt tespedek hát, jó barátnőm, kisvárosban, forró / nyárban, izzadó nyárs-
polgárok között, keleten." (Levél Felicia Sieburthoz.) A mondat állítmánya 
és a hozzá kapcsolódó bővítmények egyaránt negatívnak minősítik a lírai sze-
mélyiség helyzetét és körülményeit. Egy bensőséges hangú költeményben (1938-
ban) "vigasztalan táj"-ról, "sivár, foszlott, morbid táj"-ról beszél, amely-
nek ellentéte valamely vágyott hely — a "kék országok" és "zengő nagyváro-
sok". A jelen, a "vak Kor" ellenére azonban hinnünk kell a "szabadság angya-
lának" eljövetelében, amely remények derengő hajnalát hozza (Álmodjunk to-
vább. ..). Az Ajánlás (Méliusz Klárinak) ugyancsak a reményt hirdeti, ugyanis 
az emberi szenvedésekben látja a lírai Én a szebb kor "ígéretes zálogát". 

Az Acélmadarak, Megzavart idill, Martinovics árnya 1936—37-ben kelet-
keztek, és erőteljes képi nyelven, expresszív módon, látnoki erővel jelzik 
az európai éjszaka kezdetét: "Kísérteties éj... / A Vérmező hörgése zihálva 
belepi éjszakánkat. / Véres fejét hóna alatt tartva egy árny sétál végig tá-

^Vö. S z á v a i Géza: Helyzettudat és irodalom. Dacia, Kolozsvár, 1980. 
76. 

8I. m. 77. 
201 



junk fölött. / Dévénytől Ojtozig Te járkálsz közöttünk, kísértő páter, Mar-
tinovics. .. " 

Aktivista beállítottságú, agitatív versek ideje következik el — ismeri 
föl Méliusz: "Légy költő, zsellér, bányász: a cselekvés szül csak változást!" 
(Négy sor). E tiszta felismeréssel birtokában s a cselekvő humanizmus jegyé-
ben foglal állást az értékeket veszélybe sodró barbár erőszakkal szemben: 

Fuss, fel a kilátóhoz, tekints a füstökön túl, 
a négy égtáj felé, s amerre vadként űzött embert látsz, 
szíveddel segíteni siess, 
s hol bitót ácsolnak s szabad embert nem találsz, 
oda vidd fegyverül haragod kénköves szavát. Cselekedj! 

(Légy európai) 

Méliusz "kilátó"-ja nem az ember kivonulását jelenti az embertelenség 
vad zsivajából — a tisztánlátásnak és a vox humana-nak az őrhelyeként ér-
telmezendő. 

Az éjszaka és a sötétség negatív értékű képei válnak uralkodóvá a har-
mincas-negyvenes évek fordulójának Méliusz-verseiben, jelezve az ember és 
értékeinek veszélyeztetettségét; ugyanakkor a képzeletnek ezek az éjszakai 
szimbólumai — a zuhanáshoz mint archetipikus téma képzetköréhez kapcsolód-

g 
nak — jelentik a pusztulás és a félelmetes erők elleni küzdelmet is. 

Az éjszaka sötétje nem a "fiatal esték boldog búvóhelye", hanem a ma-
gányban álmatlanul "látományok rajá"-val, kísértetekkel, kémekkel és holtak 
árnyaival viaskodó szorongó emberé. A "borzongó éjben", "bánat-éjen" a pusz-
tulás képei villannak fel minden irányból: arcra bukott halottak, vérpatak, 
"haldokló éji növényzet". A pusztulás kozmikus méreteket ölt, a gyász és szo-
morúság egyetemes. 

Felhangzik a fohász időtlen sóhaja ezekben a háborús években, de ezt a 
jelenre vonatkozó állítással ("Háború van...") ellentétezi, kimondva, hogy 
kinn a magyarázat a súlyos emberi helyzetekre: "Jöjj álmaidból, Kedves, ha-
jolj a szívemre! / Miért nem látod: mosolyog egy csillag reánk. / Háború 
van... (Május éji csöndes zene). 

A szereplíra körébe tartozó, expresszionista stílusjegyeket mutató Ben 
Hepburn ciklus jelentőségére a Méliusz-költészet egészében többen felhívták 

g 

Vö. Cs. G y i m e s i Eva: Teremtett világ. Kriterion, Bukarest, 1983. 
68-71. 
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a figyelmet — Szávai Géza, Egyed Péter már idézett munkáikban például. "Mé-
liusz tulajdonképpeni költői hangja az 1933-ban íródott Ben Hepburn ciklus 
hangja" — írja Egyed.713 Az Örvénylő Párizs, népek csillaga ciklus szürrea-
lista stílusú versei szintén eredeti hang és maradandó érték a fiatal Méli-
usz költészetében. "A két versciklus — állapítja meg Szász János e kötethez 
írt utószavában — a maga formanyelvi sajátosságaival is jelzi azt a poétikai 
önhanggal együtt jelentkező eszmei elmélyülést, amellyel Méliusz meghaladja 
immár nem csupán népi romantikus, de agitációs verseinek proletár romantikus 
nézetvilágát is." E ciklusokban meglelt "poétikai önhang" teljesedik ki az-
tán a kivételes jelentőségű Aréna című kötet (1967) verseiben és a Horace 
Cockery darabokra tört elégiájában (1983). 

Méliusz költői pályájának második szakaszát (1945—1963) tulajdonképpen 
az 1955-től írt Anna-versek, a Gaál Gábort — mesterét és barátját — idéző 
számvető költemény és még néhány vers (pl. Énekelj, fekete Orfeuszom, Jákob 
létrája) képviseli e kötetben. 

Az ötvenes évek Anna-versei egét a "kék békesség" lengi be. Megnyugvás-
ba, reménykedésbe oldódik a poklokat megjárt lélek. Önmagára talál — újból: 
"Elmondom néked, Anna, / hogy negyvenhat éven át, amíg reád s önmagamra vár-
tam, / mind csak a félelmet énekeltem, a borongást, /illúzióimban a szent 
haragot, / a harcot, a fegyvert" (Az utolsó szó: Anna). 

E versek ideje többnyire a nyári hajnal. A meditáció s a bensőséges és 
visszafogott öröm és az újrakezdés ideje: "Figyellek. Mosolyod hajnalról 
hajnalra teljesebb, / akár a nap melege, zenitje felé ahogyan közelít, / 
akár a béke olajága, melyen új levélke / tör rügye bolyhos börtönéből napvi-
lágra..." (Ébresztővers Annának). 

A távlatokat a tenger látványa jelenti a lírai személyiség számára ("a 
messzeség, a nagyvilág tarajlik bennem hívón, hangosan, / dúsítja szavaim, 
ízük érleli"), de az ember véges életére is reflektál: "Édesem, gondolnunk 
kell az elmúlásra is. / Maholnap itt az ideje." (Tengerparton). Több mint 
egy évtized múltán is visszatér a költő ehhez a gondolathoz: "még hány nap 
az élet, Anna?... hány nap még / Velence... alighanem soha nem térünk vissza 
ide" (Ah, Velence, Velence!...). 

A közvetlen vallomás intenzitása, a személyesség jelenléte biztosítja e 
magánéleti tematikájú versek értékét, szemben a retorikus hangvételű közéle-
ti versek alacsonyabb fokú költőiségével. 

1 0E g y e d Péter, i. m. 28. 
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A közéleti, politikai harc eszközeként felfogott versek domináltak iro-
dalmunknak ebben a periódusában. Az akkori Méliusz-verseket — írta Szász Já-
nos a Legszebb versek bevezető tanulmányában — "a pátosz, az emelkedettség, 
a kimondott és végigmondott költői igazság jellemzi".11 De többnyire — tesz-
sziik hozzá az irodalomtörténeti kézikönyv megjegyzését — a "rövid életű i-

12 
gazságok" megfogalmazásáig jut el a költő. 

Méliusz "vulkanikus temperamentuma" (Szász János) a monumentalitásban ta-
lál konkrét kifejeződést, de akkori illúziói és kételyt nem ismerő hite, se-
matikus világlátása megakadályozza az igazán lényeges problémák jelzésében, 
s következésként az esztétikailag értékes művek sem ekkor születnek meg. 

A közvetlenül megnyilatkozó lírai személyiség szavai, emelkedett hangvé-
telű költeményei után és mellett mind nagyobb teret kap az elégiákat és a 
későbbi szövegeket építő költő műveiben — de nem előzmények nélkül! — a 
rejtőzködő személyiség, a szerepjátszás mint szemléletmód és formaalkotó tö-
rekvés. Fölerősödik továbbá az irónia s a versre irányuló reflexió, s minde-
zek eredményeként születnek meg esszéisztikus "folyamkölteményei" (hosszú-
versei és prózakölteményei) és a szereplíra kimagasló értékei. Totális vi-
láglátása olyan dinamikus, nyitott formákat teremt az expresszionista és 
szürrealista stílushagyományt is beépítve, amely a teljes emlékezet birodal-
mát — felemelő s kétségbeejtő tudását és sejtéseit — magában foglalja. Mert 
talán ez a látásmód a legalkalmasabb kiindulópont és alap magát az embert, a 
condition humaine-t veszélyeztető — és számtalanszor veszélybe, pusztulásba 
is sodró — huszadik századi történelem versbe foglalásához. 

Éppen a megélt történelem tragikus tapasztalata az elégiák forrása — mu-
tat rá Nicolae Balota Méliusznak szentelt tanulmányában.13 Előtérbe lép a 
lelkiismeretvizsgáló líra, hiszen ez természetes egy olyan személyiség ese-
tében, aki maga is résztvevője — áldozata és túlélője — e század poklainak: 
"Engem semmitől meg nem kímélt századom" (Késői elégia az Aloéhoz). 

A hatvanas évek közepén írt elégiák bizonyítják: Méliusz világlátása ki-
teljesedett. Műveiben szerves egységként érzékeljük a gyermekkor édeni vilá-
gát és az éroszi pillanatot a veszélyeztetett emberi lét dimenzióival. Köl-
tészete többszólamúan hangzik föl immár. 

1 1In: M é l i u s z József: Legszebb versei. Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest, 
1964. 12. 

12Romániai magyar irodalom 1944—1970. Kriterion, Bukarest, 1973. 99. 
13Nicolae B a l o t a : Sriitori maghiari din Románia. Editura Kriterion, 

Bucureçti, 1981. 236. 
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A bánsági puszta és az ehhez fűződő gyermekkori élmények oly távoliak és 
valószerűtlenek versvilágában — annak ellenére, hogy földrajzilag pontosan 
meghatározott: "valahol a Temes / és a Maros között tíz kilométerre a negy-
venhatodik / szélességi foktól délre és kilométerre a / huszonnegyedik hosz-
szúsági / foktól nyugatra" — , akárha mítoszi szférákban léteznének csupán: 
"egy falu mely nem nagy és nem kis falu / csak falu / egy falu a vége-nincs 
jegenyesor legvégén / a falu mely talán nincs is / ... / mind mind van / és 
nem volt / sohasem..." (A szénásszekér elégia). 

E hosszúvers Méliusz-mondata tökéletesen funkciónál. Eltér a hagyományos 
mondatalkotástól, amely szerint a mondat egy pontból kiindulva ívet ír le, 
majd a végponton megpihen. Ezeknek a mondatoknak mintha nem lenne kezdő- és 
végpontja — határolatlanok. A végtelennek tűnő enumeráció eredményeként ke-
rülnek egymás mellé ilyen — többnyire mellérendeléses — mondatok, sugallva, 
hogy a lírai Én emlékezete kimeríthetetlen. Az olvasó figyelmét mégsem lan-
kasztja — minden mondat eleven mozgásnak tekinthető — , amit a különböző 
természetű asszociációk dinamikájával, a gondolati és nyelvi egységek ismét-
lésével, párhuzamba vagy ellentétbe állításával, késleltetéssel és más eljá-
rásokkal ér el a költő. 

Csak azt oszthatod meg másokkal önmagad megélt életéből, amit mondatba 
foglalsz; a mondat azonban befejezhetetlen, akár a Mű. Az életed pedig — 
véges. 

A tiszta elégikus hangot (és a nosztalgiát) a tagolatlanul felszakadó 
önkínzó lelkiismeretvizsgálaté váltja fel. A szenvedélyes kitárulkozás és 
lázadás, a vég nélküli vallomás és vád a mondatok szívverését fölgyorsítja. 
Sűrűn váltakozik itt a mondatok ívének a hosszúsága s maguk a mondatfajták 
is. Nagy feszültséget hordoz mindahány, fokozva az olvasói figyelem ébersé-
gét is. A versek írásképével és a lábjegyzetek versbeépítésével szintén a 
dinamizmust és feszültséget fokozza — a műben és a befogadóban egyaránt. 
Például: 

és vértől nem szennyezett két tenyerembe temetem 
a század hazugságainak látásától gyulladásos szemem 

két kezembe temetem szégyentől lángoló szakállas öreg 
arcomat — 

és feljajdulok: 
— JIIGADAL... 

(A Jitgadal elégia) 

vagy 
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1. Jaj, én nyomorúságos én átkozott én istenverte eszelős — 
vagyok az új a magyar Jeremiás 
éltem vergődtem s félelmes szorultságomban nem tudtam 

magamra venni a Te nagy bajod! 

(Elégia A.-ért) 

A Velence-prózakölteményben a kisebb nyelvi egységek, a szavak szintjén 
is figyelemfokozó eljárással találkozunk gyakran. Amint tudjuk, a szónak is 
van íve. A szokatlanul hosszú szavak például kevésbé kötik le a figyelmet. 
Elkerülendő ezt, Méliusz a folyamatos versbeszédet felfüggesztve váratlan, 
elidegenítő gesztusként zárójeles megjegyzést fűz ezekhez a szavakhoz, de 
megjegyzései is mint versre irányuló reflexió beépülnek a szövegbe. Például: 
"tekintetnélkülisége" (8 szótag)", "bennem vannak eltemetve, kiáshatatlanok, 
/ elpusztíthatatlanok, tőlük megszabadíthatatlan (2x7 / szótag) vagyok", 
"halhatatlanította (ismét: / 7 szótag)", "az író, a művész / megvásárolható-
ságáról és megvásárolhatatlanságáról (huh! / 9 és 10!)". 

A hetvenes évek térben és időben egyaránt messze ágazó úti élményei és 
rendhagyó emlékezései szintén a befejezetlen mondatfolyamokban találták meg 
a költői kifejezés adekvát keretét. (Ld. Ah, Velence, Velence!..., illetve a 
Szavak — szövegek és a Mnemoszüné című ciklusok egyes darabjait!) A lírai 
személyiség nyitott, dialogikus természete nyilvánul meg bennük. Dialógust 
folytat a világgal, a történelemmel és önmagával a teljesebb igazság felmuta-
tásáért. Méliusz lírai Énje állandóan kérdező és vitatkozó Én, amely gyakran 
jelenik meg különböző szerepekben (m.j.; Szindbád, a hajós), nem riadva visz-
sza az irreális vagy (ön)ironikus beállításoktól sem: 

amikor már halott lesz m.j. mégis visszatér majd 
a nevétvesztett városba láthatatlan kezével 
láthatatlan emléktáblát szögezni láthatatlan 
szögekkel annak a háznak a falára ezzel a 
láthatatlan betűkkel rajzolt szöveggel: 

de mert az az emléktábla és rajta az írás 
láthatatlan lesz nem olvassa el soha senki sem 

íme egy ház és micsoda sorsok ebben az évszázadban 

— olvassuk a Mnemoszüné ciklus s egyben a kötet nyitányaként az Emlék 12 
(1955: ház a hegyoldalban) című versében. 
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Megsokszorozódik a lírai személyiség a Magnószalag Eugen Jebeleanunak cí-
mű prózakölteményben. Szindbád, a hajós mesél megrendülten — A történelem-
hez című vidéki kávéházban — emlékezetes visszatéréséről (ugyanezen emlék 
más aspektusát és megközelítését találjuk a már idézett Emlék 12-ben) a mo-
nológját hallgató — hol egyes szám első, hol pedig harmadik személyben meg-
nyilatkozó — alanynak, aki a narrátor szerepét tölti be a műben. A vershely-
zet bizonyos értelemben pontosan meghatározott (vidéki kávéház, éjfél), el-
lenben a mű tér-idő koordinátáiról, az emlékidézés technikájáról és eljárá-
sairól váratlan, szokatlan dolgokat tudunk meg — amelyek más Méliusz-művek 
jellegzetességei is! — Szindbádtól, az öreg férfitól: "amikor az ember meg-
érte / ezt a kort, bizony mindenféléket összekever a memóriája, / szavakat, 
stílust, arcokat, álarcokat és éveket. Mert lám, / most se tudom, 1855-ben 
avagy tán 2055-ben történt, / amit, ha bé nem csap mészlerakódásos emlékeze-
tem, / megírtam már egyszer valamely tárcában, provinciális / gazettinóban 
— Firenzében vajon vagy Podolinban? — , / ám úgy lehet, költeményben." 

Bizonyos szempontból hasonló bravúr az Emlék 9/a című szöveg is. A lírai 
személyiség egyszer tárgyilagos módon, máskor (ön)ironikus távlattartással 
idézi m.j. első párizsi útjának egy kalandját. Ezek a szögletes zárójelbe 
foglalt elidegenítő hatású "feleselések" játszanak rá az ugyanazt a párizsi 
kalandot közvetlenül, egyes szám első személyben felidéző lírai Én szavaira. 
A többszólamúságnak egy különös változata jött létre így. Valamely szólam 
(szerep) kiiktatása ugyanis éppen e vers eredetiségét, sajátosságát szüntet-
né meg. 

Szerepekbe kénytelen rejtőzni a (lírai) személyiség, hogy megőrizhesse 
autonómiáját és integritását. 

"Csontjaim velejéig, sejtjeim magjáig városi ember vagyok" — vallja Mé-
liusz egy helyütt, amivel jelzi, hogy nem volt közvetlen kapcsolata.ia falu-
val, az élmények és értékek e sajátos tartományával. "Városban éltem / és 
lassan elfeledtem a gyermekkoromat / a madarak nevét / fák növények szerszá-
mok nevét / a mezei virágok nevét." — vallja a Késői elégia az Áloéhoz című 
hosszúversben, s folytatódik a költemény a magányában megszólaló írástudó 
önkínzó gondolatával: "Csupán a könyvek jéghegyei nőnek az asztalomon". Eb-
ben a versben bukkan fel Nikla is, mint az elszigeteltség és magány szimbó-
luma (majd később a Velencét idéző műben). De Méliusz esetében nagyvárosi 
magányról van szó: "Észak / Dél / Kelet és Nyugat szeleinek metszőpontján 
didergek / viharos dunai pusztaságba telepedett nagyvárosban" (uo.). 

Az írástudó magánya veszélyeztetett magány. íróasztala: Waterloo — 
"mint Napóleon vesztett dicsőségének csatatere" (A cirkuszban unatkoznak az 
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elefántok). S még ebben a helyzetben is arra kell gondolnia, hogy hogyan 
tarthatná távol az elefántot, amely megérkezvén széttapossa az íróban "a 
rendteremtésre törekvő szép benső izgalmat, finom / remegéseit. Elszánását, 
reményeit, hogy ezen a / csatatéren is befejezi feladatát, illetve emberi 
munkáját, / illúzióit vagy őrületét." Mint az Ady-versben: bármikor eltipor-
hat a "tíz-öles jó Csönd-herceg". 

Az író azonban: ír. "Ez az egyetlen lehetősége, hogy távol tartsa az e-
lefántokat." Az írósors — "nyugtalan létforma". 
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E L Ő A D Á S O K A I I . N E M Z E T K Ö Z I H U N G A R O L Ó G I A I 
K O N G R E S S Z U S O N 

N I C O L A S C A Z E L L E S (Párizs) 

ARANY JÁNOSSAL A DUNA MENTÉN 

Az öregkori b a l l a d á k 

Eredeti elképzelésem az volt, hogy "A Duna-motívum a balladában a »bal-
lada-járvány«, korában" című témáról írjak. Ez a téma jól beleillett volna a 
XIX. századi műballadáról végzett összehasonlító tanulmányaim, illetve a bé-
csi hungarológiai kongresszus témakörébe. Sajnálatos módon nem tudtam elég 
magyar, bolgár, román, osztrák és szerb egyazon nyelvre fordított balladát 
összegyűjteni ahhoz, hogy eljussak egy valóban eredményes összehasonlításhoz. 

Ennek ellenére, nem hagytam fel azzal az elképzelésemmel, hogy gondola-
taimat a Duna és a műballada témája köré csoportosítsam. Miután jelenleg 
Arany munkásságával, ezen belül is balladáinak franciára való fordításával 
foglalkozom, választásom az idős Aranyra esett, az Őszikék szerzőjére, aki-
nek képe a magyar irodalom barátainak szemében különösen kedves. 

1877 nyarát Arany a Margitszigeten tölti. Az Öszikéken kívül ez év júli-
usa és novembere között kilenc balladát alkotott, illetve fejezett be. Élete 
alkonyán, szinte teljesen megszabadulva minden hivatalos kötelezettség ter-
hétől, többnyire magányosan sétál a Duna partján, és, kedves kapcsos könyvé-
be lelkiismeretesen lemásolt két lírai költemény között, két Arisztophanész-
fordítás között, visszatér a balladához. 

1847-ben írott első balladája, A varró leányok és az 1860-ban írott 
utolsó balladája, Az örök zsidó után 1877. augusztus 22-én megalkotja a Híd-
avatás című művét. Ennek cselekménye röviden a következő: egy ünnepnap esté-
jén egy reményét vesztett fiatalember a Margit híd felé veszi útját, ahol 
sötét látomás keríti hatalmába, s ez tragikus végzete felé sodorja: 

Félkörben az öngyilkos tábor 
Zúg fel s le, mint malomkerék; 
A Duna győzi s adja még. 
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Befejezésképpen ezt írja Arany az utolsó versszakban: 

S nincs ellenállás e viharnak, — 
Széttörni e varázsgyürüt 

Nincsen hatalma földi karnak. — 
Mire az óra egyet üt: 
Üres a híd, — csend mindenütt. 

Kétféleképpen értelmezhetjük ezt a szöveget: az első értelmezés a vers 
történelmi aspektusát, valamint egyedi sajátosságait emeli ki, a második a 
vers egyetemes voltára fekteti a hangsúlyt. 

Az első értelmezés három lehetséges megközelítési módnak ad teret. 
Az első; a vers történelmi-irodalmi háttere: azzal, hogy Arany a "váro-

si ballada" alcímet adja költeményének, szemmel láthatólag újítani akar eb-
ben az eredetileg inkább "népies" műfajban. Hajlamosok lennénk föltételezni, 
hogy a "városi ballada" alcím ellentétére, a "falusi balladá"-ra utal. E-
gyébként ez az egyetlen Arany-ballada a különös Párviadalon kívül, amely mo-
dern nagyvárosban, nevezetesen az 1873-tól kezdve európai fővárosnak nyilvá-
nított Budapesten játszódik. 

A második megközelítési mód a vers társadalmi-politikai vonatkozásait 
vizsgálja: olvashatjuk a Hídavatást úgy is, mint a harminc évvel korábban 
alkotott Szőke Panninak a folytatását, illetve kibővített változatát, és 
felfedezhetjük benne esetleg Upton Sinclair The Jungle című könyvének elő-
futárát. 

A harmadik lehetőség a vers lélektani szempontból való megközelítése: 
nem szabad elfelejtenünk, hogy ha 1877 nyara költészeti szempontból termé-
keny volt is, Arany számára egyéb vonatkozásaiban kevésbé fényes időszaknak 
bizonyult: a legyengült fizikumú, támadásoktól megbántott, meg nem értett, szü-
lőfalujától, Nagyszalontától véglegesen elszakított, életművét töredékesnek 
ítélő költőnek minden oka megvolt arra, hogy az 1876. április harmincadikai 
hivatalos "vidám körmenet"-be beleszője saját dantei látomását: egyetlen 
"malomkerék" őrli a befulladt életeket. Igaz, hogy a tizenhárom bemutatott 
szereplő között egyetlen költő sincs. Vajon miért? Érdemes lenne ezen eltű-
nődni. 

Ez az első megközelítési mód azonban — szükséges volta és eredményessé-
ge ellenére — egymagában nem képes a ballada igazi nagyságát, európai, sőt 
egyetemes jellegét feltárni. 

Nem minden ok nélkül helyezi Lázár Béla a Híd-avatásról szóló tanulmányá-
ban Aranyt a korszak nagy realista írói mellé. Nem véletlenül említi Len-



gyei Miklós e költeménnyel kapcsolatban Madách nagy freskóját, Az ember tra-
gédiáját és Szigetvári Iván Mistral Mireio című elbeszélő költeményét. Az 
sem véletlen, hogy az imént a The Jungle-га, most viszont Franz Kafka Ameri-
kájára utalok. E műfajilag különböző művek ugyanazt a törekvést tükrözik: az 
ember, pontosabban a modern ember tragédiájának ábrázolását. 

Itt idézném Kafka regényének néhány sorát. 
A fiatal Kari, akiben Kafka saját magából is sokat ábrázolt, megáll egy 

pillanatra, hogy megcsodálja a távolban meghúzódó New Yorkot. 

"A New York-ot Brooklynnal összekötő híd lágyan ívelt az Fast River fölé 
és megremegett az összehunyorított szemtükrében. A néptelennek tűnő híd alatt 
sivár élettelenséggel folydogált a sima vízfelület. Üresnek, feleslegesnek 
tűnt minden a két óriás-városban. Alig volt különbség a nagy és kis házak kö-
zött. Az utcák láthatatlan mélyében az élet nyilván a maga megszokott medré-
ben ment tovább, de felettük csak valami könnyű pára lebegett, mozdulatlanul, 
de bármikor szertefoszlathatóan." (Kassai György fordítása.) 

Kafka, Mistral, Arany, az East River, a Rhône, illetve a Duna fölé ha-
jolva, egyszersmind a modern ember végzetén is elmélkedik. 

Úgy érzem, ebben a keretben teljesedik ki Arany balladájának igazi nagy-
sága és jelentősége. 

1877-ben Arany nincs annyira egyedül, mint ahogy gondolja: nem vagy leg-
alábbis nem csak a Toldi estéjének régimódi öreg Toldija ő, amint ezt Magyar-
országon néhányan állítják; nem is az a másodrangú költő, akiről Saint-René-
Taillandier 1860 szeptemberében a "Revue des Deux-Mondes"-ban írt. Ahogy 
büszkén kijelenti a Kozmopolita költészetben, két héttel a Híd-avatás megírá-
sa előtt, mindenekelőtt magyar költő: 

Nem szégyellem, nem is bánom, 
Hogy, ha írnom kelle már, 

Magyaros lett irományom 
S hazám földén túl se jár; 

Hogy nem "két világ" csodája — 
Lettem csak népemből egy: 

Övé (ha van) lantom bája, 
Övé rajtam minden jegy. 

Az ilyen magyar költő több, mint két világ csodája: akarva-akaratlan, 
balladáiban az egyetemes emberről szól az egyetemes embernek. 
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Ezt teszi nyilvánvalóan a Híd-avatásban és a többi, e korszakban fogant 
balladájában. 

A Tengeri-hántásban Arany felhasználja az 1850-es években írt Tengeri-
fosztóknak kilenc versszakát, hogy létrehozza remekművét, "a virtuozitás ne-
továbbját", ahogy azt 1878-ban a "Pesti Napló" nevezi. De a formai merészsé-
gen és a modernségen túl, talán ez a ballada mutatja a legjobban, hogyan 
tudta Arany, élete alkonyán, Percy, Scott, a magyar népballada, Goethe és 
Bürger példáját egyesíteni, és a shakespeare-i nagyságot megközelíteni: Fer-
kó és Eszti tragikus végzete fölidézi nemcsak Lenore és Wilhelm vagy Bor és 
kedvese végzetét, hanem Rómeó és Júlia tragédiáját is. Gondoljunk csak a Jú-
liát a halálba követő Rómeónak egyik legutolsó mondatára: 

Itt tanyázom, itt 
Hol síri férgek szolgalányaid. 
Végső hajlékom itt legyen nekem: 
Rossz csillagok jármát itt rázza le 
Az élet-nyűtte hús! 

(Fordította: Mészöly Dezső) 

Az ünneprontókat ugyancsak az 1850-es években kezdte el: a népmesékből 
oly jól ismert "halálra táncoltatás" motívumát használja fel, nyíltan szem-
beállítja a Sátánt Istennel, a zenének dionüszoszi, a görögök mértéktelensé-
gére emlékeztető távlatokat kölcsönöz, és ugyanúgy, mint a Híd-avatásból, 
csoportos balladát hoz létre, mítosszá és egyetemessé szélesítve a legendát. 

Az Éjféli párbajt ugyancsak az 1850-es években kezdte el: 1877 nyilván-
valóan sorsdöntő év Arany életében, ekkor kísérli meg addig töredékes művei-
nek formába öntését. Álljunk meg az egymást követő alcímeknél: először "bal-
lada", utána "kísérteties história", végül pedig "ballada vagy legalább af-
féle kísérteties história". Ha tekintetbe vesszük Arany habozását, valamint 
a szöveget magát, amely a tisztán romantikus ballada egész kelléktárát fel-
vonultatja, joggal kérdezhetjük, vajon nem a műfaj paródiájával állunk-e 
szemben? 

A Népdalban, amely közvetlenül a Híd-avatás után jelent meg, szintén meg-
találjuk a Duna és a modern idők motívumát. Ez a Híd-avatással rokon költe-
mény, "népdalban ömlő balladai történet", Voinovich szavai szerint, megis-
métli, ha mollban is, hogy a nagy folyó csillogása, hullámzása, fensége mö-
gött mindig ott fenyeget a halál és a vér. Esztétikai és érzelmi forrásait 
tekintve a Népdal a Varró leányokra emlékeztet. 
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Egyetemes mondanivalója van a Vörös Rébéknek is. Erre utal egyébként a 
szöveg formája is: Arany költeményének utolsó három sorában ezt írja: 

S kinek ő azt mondja: kár! 
Nagy baj éri és nagy kár. 

Hess madár! 

Hogy az első strófának a három utolsó sorát majdnem szó szerint megismét-
li, azt jelenti, hogy a hollót, talán mint Van Gogh élete utolsó korszakában, 
a mindenütt jelen levő és bárkit bármikor utolérő halál egyetemes szimbólu-
mává emeli. Itt az egyetemes folklórhoz való visszatérés ugyanazt a célt 
szolgálja, mint a modern megvilágítású Híd-avatás. 

Az 1877-es év termésében a Párviadal című ballada követi a Vörös Rébéket; 
de ezt a balladát a befejező részben fogom elemezni, a Híd-avatással együtt. 
A letemrehívásban fellelhetők a magyar hitetlenség nyomai, de nem ez a tényező 
kell, hogy lekösse figyelmünket: talán jobb lenne kitérni Shakespeare III. 
Richárdjának és a Nibelung-eposznak a hatására, és emlékeztetni arra, hogy 
Arany ezzel a témával már a számára oly kedves eposzban, a Csaba királyfiban 
is foglalkozott. Itt, mint ennek a korszaknak minden balladájában, arra 
használja fel a balladára oly jellemző színházi esztétikát, hogy a "nép tra-
gédiáját", ahogy azt Reviczky nevezte, a népek, pontosabban az "ember tragé-
diájává" bővítse ki. 

Végül a Kép-mutogató tömör jellemzése jó bevezetőül szolgál a Párviadal 
részletesebb elemzéséhez. Ebben a két szövegben megfigyelhetünk egy olyan 
jelenséget, amely eddig egyetlen balladában sem fordult elő. Mind az egyik-
ben, mind a másikban a narrátor foglalja el a színpad előterét, és közvetle-
nül kommentálja a történetet, amelyet elbeszél. És még valami! Mindkét bal-
ladának új a hangvétele. A Kép-mutogatóban, amely nem újrafeldolgozás, hanem 
öregkori alkotás, Arany sohasem érzett kísértést arra, hogy a ballada alcí-
met használja: mindjárt az "énekes história" kategóriájába sorolta művét. 

A ballada cselekménye tragikus, beszélhetünk tulajdonképpen egyfajta 
tragikai túlbőségről is, amely feltétlenül a romantika túlzásaira emlékez-
tet. Végül is, az a tény, hogy társadalmi-kulturális szempontból a Kép-muto-
gatót a ponyvairodalom keretei közé sorolhatjuk, a műben előforduló "asztal-
táncoltatás" jelensége, mindezek a vonások együttesen a következő kérdéshez 
vezetnek el bennünket: nincs-e valami titkos összefüggés az erdőben elve-
szett, gyermeket váró fiatal grófnő és Bolond Istók "antihőse" között, akit 
(mielőtt a cigányok befogadnák) ott találunk "Erzsi néni" által magára hagy-
va, egy árokban? Általánosabban szólva: nem lelhetők-e fel Aranynak ebben az 



utolsó művében a burleszk és a paródia elemei is? Még általánosabban és még 
vakmerőbben szólva: a Kép-mutogató nem rejti-e magában egy olyan műfajnak a 
kritikáját, egy olyan irodalmi műfajnak, amelyet Arany, 1877-ben, véglegesen 
elítéltnek vélt? 

Vizsgáljuk most a Párviadalt! Először is megfigyelhetjük, hogy ez az el-
ső és egyetlen olyan szöveg, amelyben az elbeszélés énje nem elégszik meg 
többé azzal, hogy (mint az előző balladában) megjelenjék a szín előterében, 
hanem teljesen azonosítja is magát a lírai énnel: itt is, mint például a Bo-
lond Istókban, Arany szólal meg, amikor ezt írja: 

Amit erről álmodtam, 
Az nem tréfa-dolog ám: 
Elmesélem, hogy más ember 
Hadd okuljon csodán. 

Másrészt a vers hangvétele itt a burleszkből, még pontosabban a groteszk-
ből merít. Ha megvizsgáljuk együttesen az Éjféli párbajt, a Pázmán lovag és 
a Párviadal című műveket, megállapíthatjuk, hogy ugyanannak a témának, az 
egy asszonyért folytatott becsületbeli párviadal témájának feldolgozásához 
Arany egyetlen irodalmi műfajjal, a ballada műfajával élt, három különböző 
meghatározás szerint: a romantikus, a hagyományos burleszk és a groteszk 
formájában. 

Következésképpen a Párviadal éppúgy, mint a Híd-avatás jelentős újítást 
jelent abban a műfajban, amelyet Arany az 1850-es években oly szívesen mű-
velt, majd hosszasan mellőzött, és végül 1877-ben újra elővett: abban a mű-
fajban, amely Nyugat-Európában ekkor már régóta elavultnak számított. Felme-
rül tehát a következő kérdés: ezzel az újítással Arany valóban az újító sze-
repét tölti-e be, vagy épp ellenkezőleg, inkább búcsúztatója egy kihalásra 
ítélt műfajnak? Személy szerint én úgy vélem, hogy mindkét feltevés igaz: 
Arany egyaránt újító és búcsúztató. Most is, mint mindig, arra kényszerít 
bennünket, hogy megelégedjünk egy kétértelmű válasszal. A Híd-avatás és a Pár-
viadal összehasonlítása mindenképpen igen fontos adatokkal szolgálhat a vá-
laszhoz, hiszen a tragikus ballada éppúgy, mint a groteszk ballada, több ha-
sonlóságot mutat, mint ahogy első látásra gondolnánk. Csak egy, számomra 
mégis gondolatébresztő hasonlóságot említenék itt, amely köré csoportosul az 
összes többi: mindkét versben a tér-idő-keret a modern nagyváros (Párizs a 
Párviadalban, Budapest a Híd-avatásban), és mind az egyikben, mind a másikban 
a hallgatólagos kulturális referencia a nyugati civilizáció. A Híd-avatásban 
tizenhárom olyan embertípus jelenik meg előttünk, akik nemcsak a modern, vá-



rosiasodó társadalmat képviselik, hanem egyaránt megtestesítik a mi nyugati 
értékeinket is. A Párviadalban pedig a Menelaosz—Heléna—Paris groteszk trió 
hősei, akiket Arany kajánul a kortárs Párizsba helyez, felelevenítik, bár ez 
alkalommal nevetséges módon, a mi kulturális értékrendünk többezer éves ha-
gyományát. 

Ezekből a tényekből a következő részleges tanulságot vonhatjuk le: úgy 
látszik, hogy magának a modernségnek a tematikája az, ami arra készteti A-
ranyt, hogy újítson a ballada műfaján, de ugyanakkor arra is ösztönzi, hogy 
látókörét egyetemes méretűvé tágítsa, hogy kifejezze a művésznek az emberről 
és talán a művészetről alkotott tragikus, elkeseredett szemléletét. Hiszen 
ha a Híd-avatás "városi ballada", tartalmát tekintve, Arany legelkeseredet-
tebb balladája, a Párviadal maga, formájából kifolyólag teljesen demisztifi-
kálja a ballada műfaját, és azt a költőt, aki ennek a műfajnak oly termékeny 
képviselője: magát Aranyt. 

Az 1877-es év balladáinak gyors áttekintése két alapvető irányba vezetett 
el bennünket. Először is egyvalami bizonyossá vált számunkra: ezek az öreg-
kori balladák, amelyek közül sok az újrafeldolgozás, Arany balladaművészeté-
nek a legkiforrottabb alkotásai, és egyidejűleg egyetemes érvényűek is. Ezért 
úgy érzem, hogy ezeket a balladákat sokkal fontosabb hely illetné meg a XIX. 
század összehasonlító irodalomtörténetében. Felhívást intéznék tehát most el-
nökhöz : tegyük hozzáférhetővé minél több nyelven, gyűjteményes kötetekben, 
Arany összes balladáit, a fordításokat, illetve újrafordításokat szorgalmazva. 

Emellett ez a vizsgálódás talán vitaindító jellegű is: Arany balladái, 
ezen belül az 1877-es év termése, elvezetnek két, számomra nagyon érdekesnek 
tűnő kérdéshez. Első: milyen mértékben tükrözik ezek a balladák Aranynál a 
balladaművészet, illetve általában a művészet koncepciójának fejlődését? Má-
sodik: milyen mértékben tükrözik egy irodalmi műfajnak, nevezetesen a műbal-
ladának a fejlődését, és vajon magukban foglalják-e időszerűtlenné válásának 
csíráját? Arany talán nem is volt annyira egyedül a Duna partján, hiszen több 
mint száz évvel halála után munkássága ilyen gazdagságot jelent a magyar és 
az európai kritika számára. Úgy érzem, napjainkban sok még a tennivaló (leg-
alábbis Franciaoszágban), hogy a műballada a műfajok történetében az őt meg-
illető helyre kerüljön. Kihasználom az alkalmat, hogy egy másik felhívást 
intézzek Önökhöz. Miután szeretném kitölteni a nálunk meglevő mélységes űrt, 
tervbe vettem egy, a műballadáról szóló, francia nyelvű európai antológia 
megszerkesztését. Merész terv ez és minden valószínűség szerint hosszú és 
nehéz munka előzi majd meg. Előre is megköszönném tehát mindazoknak a segít-
ségét, akik, akár eredeti nyelven (bármely nyelv legyen is az), akár fordí-
tásban küldenének nekem műballadákat. 



G I A N P I E R O С A V A GL I À (Torino) 

"HAZAFISÁG ÉS IRODALOM" 

M e g j e g y z é s e k egy század eleji v i t á h o z Ignotus körül 

A XIX. század utolsó negyedében a magyar kultúrát — nemcsak az irodal-
mat, hanem az ismeretelméletet, a szociológiát, a zenét és a képzőművészetet 
— két vonzerő hatja át: az egyik a nemzeti műveltség fogalmának újrafogal-
mazása, a másik pedig a nagyvárosi, nyugatias és túlnyomóan polgári műveltség 
jelentőségéről folyó vita. 

A két pólus természetesen csak módszertani célból választható szét, a 
történész munkájának megkönnyítése végett. Valójában ezek gyakran kereszte-
zik egymást, sőt egymásba fonódnak. 

Az új század elején, a "Nyugat" alapításától számítva, a nemzeti művelt-
ség fogalmának modern és haladó értelemben való új meghatározása meglepő 
fejlődést mutat: mint Klaniczay Tibor mondta, a század eleji magyar művelő-
dés legjobb képviselőiben utat tör az a gondolat, hogy annak, amit a múltban 
magyar műveltségnek tartottak, semmi köze sincs a nemzet jellemző történelmi 
hagyományaihoz. A legjobbak föllázadnak a díszmagyart viselő, cigánydáridós 
úri nemzet ellen.1 

Mi figyelmünket mégis inkább a "Nyugat" születését közvetlenül megelőző 
évekre szeretnénk összpontosítani, a századforduló éveire. 

A konzervatív ideológia súlya ekkor még igen erős. Hatásos és szerencsés 
összefoglalása Beöthy Zsolt A magyar irodalom kis-tükre című munkája (1896). 
Az б kritikai munkásságának köszönhető a "nemzeti" távlatának a "falusira" 
való leszűkítése, következésképp a nagyvárosi irodalom mint "nem magyar" 
félreállítása a nemzeti művelődés közegében. 

A Beöthy-féle kritikai kategóriák ily szűk volta nem hagyott teret a mo-
dern és polgári Magyarországot képviselő városi irodalom számára. 

^ K l a n i c z a y Tibor: A népies konzervativizmus nemzetfelfogásáról. A 
Marxizmus és irodalomtudomány című kötetben. Budapest, 1964, 148. old. 



Beöthy szerint a kortárs irodalom legnagyobb költője, az epigon, ma már 
elfelejtett, a népnemzeti iskolához tartozó Szabolcska Mihály, és nagy költő 
volt Lampérth Géza is. Verseihez 1897-ben lelkes előszót írt, s ez az egész 
urbánus irodalom ítéletének hangzott. Lampérth költészete valóban nem a nép-
nemzeti hagyományokból merített, hanem lényegében inkább falusi volt, oly-
annyira, hogy a "nemzeti"-nek a "falusi"-val történő — Beöthy által való — 
azonosítása még egy olyan kritikusnak is túlzottnak tűnt, mint Gyulai, aki 
pedig igazán nem volt híve a modern irányzatoknak: 

"Beöthy szerint ifjú költőink táborában különböző jelszavak alatt, vol-
taképp a falu és a nagyváros világa állnak szemben egymással. Az egyik a ma-
gyar természet eredetiségéből, erejéből, egyszerű érzéseiből és képeiből me-
ríti ihletét... Budapest ma nagyobb, gazdagabb és szebb, mint a régi volt, 

2 de élete még korántsem magyar nagyvárosi élet." 

Minden költészet forrása egyfajta művelődési érdekből ered és tarthatat-
lan Beöthy azon állítása, hogy minden nagy költészetnek falusinak kell len-
nie. Beöthy ezt azért mondja, folytatja Gyulai, mert a magyar nagyvárosokban 
nemcsak magyarok élnek, és a magyarság színe-java, úgy tűnik, vidéken, falun 
él. Mindazonáltal már legalább fél évszázad óta a főváros a magyar kulturá-
lis.élet székhelye is. 

Gyulai ellenvetései kétségtelenül megalapozottak, de talán nem jutott el 
addig, hogy a falusi—nagyvárosi ellentét lényegét megragadja. Igaz, hogy 
Budapest most már a magyar kulturális élet központja, és a 80-as évektől 
kezdve megindul túlnyomóan magyar várossá való alakulása. 1880-tól 1910-ig 
a német nyelvűek százalékos aránya 34-ről 9-re csökken, a magyar nyelvűeké 
pedig 57-ről 85 százalékra emelkedik. Viszont éppen ebben a jelenségben, Bu-
dapest félig német városból magyar nagyvárossá történt átalakulásában kere-
sendők a konzervatívok és a modernek közti vita gyökerei: ezekben az években 
jelenik meg a magyar kulturális életben egy új és erős társadalmi réteg, az 
újabban asszimilálódott, a nemzeti műveltségről alkotott felfogásában, az 
országban jelentős tekintélynek örvendő kisnemességgel gyakran szemben álló 
szabadelvű polgárság. Ez az új társadalmi réteg folytat vitát a nemzeti mű-
veltségről, a Beöthy és köre féle felfogás ellen, mely magyarnak csak a ne-
mességet és a parasztságot tekinti. Célja az, hogy nemzetinek ismertesse el 

2 
G y u l a i Pál: Első könyvem, "Budapesti Szemle", 1897, 250. szám; most: 

Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye (1850—1904) című kötet-
ben, Budapest, 1927, 373. old. 

.217 



a városi kultúrát, és a nemzeti műveltség tág értelmű felfogására hivatko-
zik. Oly felfogásra, mely nem eleve adott jellegek katalogizálása, hanem a 
jellegek mobilitásának felismerése. Ez a vita a magyar műveltség és nyelv 
által teljesen asszimilált zsidó származású költő, Kiss József által 1890-
ben alapított budapesti lap, A Hét hasábjain talál magának természetes teret. 
A nagyvárosi vitatkozók egyik legkiválóbb alakja Hugo Veigelsberg, azaz írói 
nevén: Ignotus. Az apjától örökölt szabadelvűség szellemében Ignotus azt ál-
lítja, hogy a népnemzeti epigonizmus elleni harca nem forradalom, hanem sza-
badságharc akar lenni.3 

A különbségtétel fontos, mert az első mozgalom az erőszakos szakítás a 
hagyományokkal, a szabadságharc pedig a hagyomány visszaállítására irányuló 
kísérlet, melyet az ellenfelek szakítottak meg. Fent említett tanulmányában 
Ignotus valójában a magyar irodalom hagyományos, nyugat felé nyílt jellegét 
követeli. Jósika Scott-tól merített, Jókai Dickenstől és Hugótól. Nem lehet 
mégsem azt mondani, hogy idegen szellemiséget honosítottak meg a magyar iro-
dalomban. A szabadságharc célja tehát az, hogy ismét felvegye a kapcsolatot 
azzal a hagyománnyal, melyet egy bizonyos kritika elárult, és egy "nyitott" 
magyarságfelfogás eredeti jogainak visszahelyezésére irányul. A történelem 
tanítása szerint a magyar nyelv maga is különböző elemek összeolvadásának az 

л 
eredménye, és a külső hatások mindig jótékonyan hatottak rá. 

A Hazafiság és irodalom (1904) című vitairatában fejti ki Ignotus a ha-
gyományokhoz hű, nyitott nemzeti irodalomfelfogás lényegét. A népies művelt-
ség és a régi irodalom, melyekre a heves nacionalisták és a konzervatívok 
hivatkoznak a nemzeti műveltség eredetiségének védelmében és a nyugati "fer-
tőzéstől" való megóvása érdekében, maga is a magyar és a nyugati műveltség 
találkozásának a gyümölcse, állítja. Ez utóbbi nélkül sem Heltai Gáspár, sem 
Pesti Gábor, sem pedig Szenei Molnár Albert munkássága nem képzelhető el. 
Berzeviczy Albert kijelentésére válaszolva, mely szerint csak akkor lehetsé-
ges a hazai irodalom újjászületése, ha az írók a múlt és a közelmúlt felé 
fordulnak, így ír Ignotus: 

"Az irodalom a nemzetet akkor szolgálja, s a nemzeti politika számára 
akkor hasznosítható nemzeti irodalom, ha elsősorban irodalom, tekintetek és 
célzások nélkül való művészet, mely nem azért az, mert népies vagy nemzeti, 

3I g n o t u s : Hadi készülődések, "Nyugat", 1908. dec. 16., 449—454. old. 
I g n o t u s : Az új nyelvőrség, "A Hét", 1899; most: Ignotus válogatott 

írásai című kötetben, szerk.: K o m l ó s Aladár, Budapest, 1969, 613. old. 
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vagy hazafias, vagy a múltakon merengő, hanem mert ezeket a vonásokat vagy 
érzéseket művészi erővel testesíti meg." 

Ebben az idézetben összegződik Ignotus alapvető kritikai mondanivalója 
és kulturális álláspontja. Mindvégig kitart ezek mellett, bár sok vitát vál-
tottak ki a korabeli Magyarországon, még akkor is, ha nem volt más, mint a 
már körülbelül egy évszázada a nyugati modern műveltségben meggyökeresedett 
elvnek az alkalmazása: a művészet autonómiája. A magyar századfordulón fel-
háborítóan merésznek tűnt az az állítás, hogy egy irodalmi mű értékelését 
szét kell választani a tartalmáról való politikai megítéléstől, éspedig a-
zért, mert a modern magyar irodalom, a kezdetektől (a "felújulás" korától) 
része volt egy szélesebb társadalmi és nemzeti mozgalomnak, és így tehát 
gyakran "politikai" követelések hordozója. 

Maga Mikszáth Kálmán válaszolt Ignotusnak. Válaszában éles ellentét bon-
takozik ki a "hagyományőrzők" és a "nagyvárosiak" tábora között. Mikszáth, a 
tőle megszokott nyájas iróniával veti szemére Ignotusnak, hogy: 

"...budapesti ember, ahol nincsenek mezők. Óhajtanám, ha hosszú távollét 
után viszontlátná egyszer a faluját, a mezőt, az ismerős füveivel... Mit é-
rezne, szíve hogy dobogna?"6 

Egyszóval, Mikszáth régi elvét bizonygatja: a nagyváros már természeté-
nél fogva "költészetellenes", mert hiányzik a természet bája, egyedül ez az, 
amiből az író ihletet meríthet. A Galamb a kalitkában novellák második da-
rabja a korabeli, századvégi Budapesten játszódik, és Mikszáth kötelességé-
nek érzi, hogy bocsánatot kérjen az olvasótól, amiért ilyen "prózai" hátte-
ret választott elbeszélésében. A nagyvárosban 

"...a poézis kellékes kosarából nagyon sok hiányzik: nincs virágillat, 
nincs harmat, nincs madárdal. Harmat helyett por van, virágillat helyett 
szappan- és petróleumszag, madárdal helyett verkli."7 

5I g n o t u s : Hazafiság és irodalom, "A Hét", 1904; ld. "A Hét", váloga-
tás két kötetben, szerk. : F á b г i Anna és S t e i n e r t Ágota, Budapest, 
1978, II. k. 211. old. 

^ M i k s z á t h Kálmán, "A Hét", 1904; a fent idézett reprintben, II. k., 
213. old. 

7 M i k s z á t h Kálmán, Összes Művei: Regények és nagyobb elbeszélések, 
IV. köt. (1891-92), Budapest, 1956, 31. old. 
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Mikszáthnak a nagyváros — ahogy helyesen Herczeg Ferenc mondta 1928-ban 
— sohasem volt igazi hazája: 

"Neki a főváros szállása volt; б Ott csak tartózkodott, nem lakott; húsz-
évi pesti lakos létére lelkében vidéki ember maradt. Az Ezeregyéjből való va-
rázslat, hogy a lármás pesti bérházban otthonát meg tudta tölteni a vidéki g 
kúria idilli levegőjével." 

Ha ebben áll Mikszáth nagysága, ebben van korlátja is. Úgy tűnik, hogy 
Ignotus is így gondolja utolsó válaszában Mikszáth cikkére. Ignotus illő 
tisztelettel adózik Mikszáth nagy alkotásaiból áradó szülőföld illatának, de 
nem engedheti meg, mint mondja, hogy ez ürügyül szolgáljon arra, hogy a ha-
zai művelődésből kizárják: "...a magyarság egyik legdicsőbb, legfényesebb... 

9 
alkotását...", ti. a nagyváros, Budapestet és műveltségét. 

Még ha a moderneket, "nagyvárosiakat" és a "hagyományőrzőket" szembeál-
lító harc nem is volt forradalom, akkor is kifejezetten politikai tartalmú 
összeütközéshez vezetett. Ignotus tudatában volt ennek, ugyanis 1908-ban így 
foglalja össze a hagyományhoz ragaszkodók állásfoglalásait, közben felfedi a 
nagyvárosi műveltség elutasításának politikai ismertetőjegyeit: 

"Nem magyar Budapest. Nem magyar a közigazgatás államosítása. Nem magyar 
a börze. Nem magyar a szocializmus. Nem magyar a nemzetköziség... Nem magyar 
a szecesszió és a szimbolizmus... Nem magyar az általános választójog... s 
főképp: nem magyar az, akit nem boldogítanak a mi állapotaink..."771 

Ignotus itt arra a huszadik századi magyar művelődésre nagyon veszélyes 
folyamatra utal, mely úgy tett, hogy minden mozgalmat és nyugatias, demokra-
tikus, haladó törekvést mint "nem magyart" kitöröljön a nemzet tudatából. 
Ignotus, mikor szabadságharcról szól, részben még felépítendő, ideális hazá-
ra gondol. Ennek a felépítésében a század eleji Magyarországon különböző e-
rők működtek közre: mindenekelőtt a polgári radikális mozgalom és a Huszadik 

ß 

Idézi: F á b r i Anna, Mikszáth Kálmán című művében. Budapest, 1983, 8. 
old. 

9 I g n o t u s , "A Hét", 1904; id. герг., II. к., 215. old. 
7 0I g п о t u s, A magyar kultúra és a nemzetiségek (1908), Ignotus váloga-

tott írásai, 617—8. old. 
7 7Ld. L i t v á n György, Magyar gondolat — Szabad gondolat, Budapest, 

1978. 
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Század című folyóirat élén álló szociológusok. De az idő sürgetett: alig né-
hány év alatt a magyar kultúrának fel kellett zárkóznia a nyugat-európai 
mellé: a művészetek és az irodalom terén sikerült is, de az átalakulás csak 
egy túlságosan szűkre korlátozott réteget érintett. Ma már elmondhatjuk, 
hogy Ignotus szabadságharca, mely egy évtizeden át folytatódott a "Nyugat" 
lapjain, nem volt végigvihető. Előbb a háború, később pedig a Monarchia bu-
kása akadályozták meg a szabadságharc megvalósulását. A Trianon által a nem-
zet tudatára mért csapás következménye az ország önmagába zárkózása, mely 
végül a könnyű vigasztalások és magyarázatok hangjának adott teret. Ha igaz 
is, hogy a Nyugat költői a 20-as években jutnak el teljes érettségük tető-
pontjára, akkor igaz az is, hogy a két háború közötti magyar közvéleményt nem 
Babits vagy Kosztolányi nemes lírája befolyásolta, hanem egy oly regény, 
melyben az összes szenvedélyes század végi nacionalista témák kiutat talál-
nak és ez: Az elsodort falu. 

Szabó Dezső tanításainak a 20-as és 30-as évek magyar művelődésében é-
rezhető hatása Ignotus elveinek vereségéhez vezetett: a nagyváros újból ki-
töröltetett a nemzet tudatából, megint felüti fejét egy szűk nemzeti kultú-
rafelfogás, megerősítve Babits Mihály tézisét, aki 1913-ban felismeri, hogy 
a magyar kultúra hosszú fejlődését váltakozó nyugatiság és elszigetelődési 

12 
folyamat ellentéte jellemzi. A Héttel és a Nyugat első nemzedékével Ma-
gyarország a nyugatosság szakaszát éli, Az elsodort falu sikerével pedig 
hosszú időre ismét szigetté válik. 

12 
B a b i t s Mihály, Magyar irodalom (1917), Esszék, tanulmányok. Szerk. : 

В e 1 i a György, Budapest, 1978, I. k., 359-420. old. 
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A N D R Z E J S I E R O S Z E W S K I (Varsó) 

MAGYARORSZÁG ÉS KGZÉP-EURGPA 
NÉMETH LÁSZLÓ GONDOLATI RENDSZERÉBEN 

"Akár dunai, duna-kárpáti, közép-európai, kelet-közép-európai vagy ke-
let-európai népeknek tituláltuk magunkat szent összevisszaságban, abban meg-
egyeztünk, hogy annak, ami összeköt, erősebbnek kellene lenni, mint ami el-
választ."1 Ezekkel — a Németh László 1940-ben megjelent Most, Punte, Silta 
című esszéjéből vett — szavakkal kezdem, mert én is úgy vélem, hogy nem az 
elnevezés: Közép-, Kelet- vagy Közép-Kelet-Európa a legfontosabb, hanem az, 
ami összeköti vagy elválasztja Európa e részében élő népeket, az, hogy me-
lyek az okai és következményei ennek a "szent összevisszaságnak". (ludatosan 
használom a jelen időt, mert ez a "szent összevisszaság" a mai napig sem 
szűnt meg, sőt talán ma még nagyobb is.) 

Maga Németh is sokféleképpen nevezte Európának ezt a régióját, ami e-
gyébként érthető is, mivel az idők folyamán annak határai és összetétele 
többször változott. A sok elnevezés közül én most Közép-Európát választom, 
bár nem állítom, hogy éppen az a leghelyesebb és legpontosabb. 

A közép-európai problematikának Németh László gondolati rendszerében 
sokféle vonatkozása és háttere van. Ez a kérdéskör sohasem szerepelt nála ön-
állóan, hanem mindig egy szélesebb, átfogóbb gondolati rendszer elemeként. 
Közép-Európa csak a magyarság sorsával kapcsolatban érdekelte Némethet, ezt 
a problematikát Magyarország múltjáról és jövőjéről szőtt gondolatainak ren-
delte alá. 

A magyarságtudomány feladatai (1938) c. esszéjében az író a következőket 
mondotta önmagáról: ember vagyok, de nemcsak az, hanem európai is. Minthogy 

K é u e t h László: Most, Punte, Silta. In: Európai utas. Budapest, 1973. 
690. o. 



pedig nincs egy Európa, szűkebb hazám az a Közép-Európa, amelyet az első vi-
lágháború "mint »a kisnépek övét<< hagyta itt, a német, orosz, olasz órjások 

2 
közt rendezetlenül". De nemcsak ember, nemcsak európai, nemcsak közép-euró-
pai vagyok, hanem magyar is és ez — magyarságom — ennek a rendszernek a 
magva. 

Ez a gondolati rendszer egyszerre általános és konkrét. Németh az embe-
riség kategóriáiban gondolkozik, de sohasem felejti el, hogy az ember nem el-
vont lény, hanem egy konkrét közösség adott helyben és időben élő tagja. 

A hely és az idő — ezt a két kategóriát szeretném különös nyomatékkal 
hangsúlyozni. A helyet már ismerjük: Közép-Európa és Magyarország mint az 
említett "kisnépek övének" egyik része — az idő pedig a XX. század húszas, 
harmincas évei és negyvenes éveinek első fele. 

Mint tudjuk, az első világháború következtében új Európa született. A 
legnagyobb változások Közép-Európában mentek végbe, az orosz cárizmus, a 
Habsburg Birodalom és a német császárok államának romjain. Az Adriától a Bal-
ti-tengerig, a Nyemen és Dnyepr, meg az Odera és Lajta közötti területen. 

Azt is tudjuk, hogy a trianoni békeszerződés alapján a történelmi Magyar-
ország területének kb. 70%-a és lakosságának mintegy 60%-a (ezen belül kb. 
3 millió magyar) az új magyar állam határain kívül maradt. Közép-Európában 
a legnagyobb veszteséget a magyarság szenvedte, ami erősen hatott a nemzeti 
tudatra, közvéleményre és közgondolkodásra. 

Megint újjáéledt a magyarság jövőjéről szóló herderi "jóslat" emléke, a 
nemzethalálnak a német gondolkodó egyetlen mondatából született előérzete. 
Sokan azt vélték, hogy íme, rövidesen valóra válnak Ady Endre szavai: 

2 
N é m e t h László: A magyarságtudomány feladatai. In: Kiadatlan tanulmá-

nyok. I. Budapest, 1968. 386. о. 
3Maciej K o z m i n s k i : 0 stosunkach politycznych polsko-wggierskich w 

okresie miçdzywojennym (1918—1939). In: Przyjaznie i antagonizmy. Stosunki 
Polski z panstwami sgsiednimi w latach 1918—1939. Szerk.: Janusz Z a r -
n o w s k i . Wroclaw—Warszawa—Krakow—Gdansk, 1977. 270—271. o. — Ld. még 
Magyarország története 1918—1919, 1919—1945. Szerk.: R á n k i György. Bu-
dapest, 1976. 363. o. 

^Németül idézem: "Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen und 
anderen Völkern der geringere Teil der Landeseinwohner, und nach Jahrhunder-
ten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden." (Johann Gottfried H e r -
d e r : Zur Philosophie der Geschichte. II. Band: Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit (1782—1791). Berlin, 1952. 476. o. Magyarul: "Itt 
élnek most szlávok, németek, románok és más népek közt, a lakosság cseké-
lyebb részeként, és századok múlva talán a nyelvük is alig lesz fellelhető." 
A herderi "jóslatról" ld. R a t h m a n n János: Herder eszméi — a historiz-
mus útján. Budapest, 1983. 124—137. o. Németh is írt erről- a Herder jóslata 
c. cikkében (Megmentett gondolatok. Budapest, 1975. 464—468. o.). 
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"Minket korszakok tűz-dühe nem edzett 
S fölolvaszt a világ kohója 
S elveszünk, mert elvesztettük magunkat." 

(A szétszóródás előtt, 1914) 

1933-ban Németh is Ady e szavaival zárta be később Debreceni káténak ne-
vezett előadását. "Az észérvek aránya a magyarság ellen szól" — mondta ott, 
de mindjárt hozzá is tette, hogy "Marathonnál a reménytelenség győzött", 
mert az életben van még valami, ami "számokkal megfoghatatlan: a heroizmus".3 

A nemzeti és nemzetiségi problematika már a XIX. században fontos helyet 
foglalt el a magyar politikusok gondolkodásában, a politikai szerzők írásai-
ban. Elég, ha csak Széchenyi István, Kemény Gábor, Mocsáry Lajos, Eötvös Jó-
zsef, Teleki László és Kossuth Lajos, a XX. században pedig Jászi Oszkár és 
Szabó Dezső nevére utalok. A trianoni békeszerződés ezt a kérdést még aktuá-
lisabbá tette — következményei az egész Horthy-korszak folyamán napirenden 
maradtak. Részletekbe nem bocsátkozva, mert erre nincs időm, úgy mondanám, 
hogy Magyarországon az első világháború után a politikai jobboldal a régi, 
történelmi határokon belüli birodalom újjáépítését vagy legalább a Duna-Eu-
rópában való magyar felsőbbség megteremtését tűzte ki céljául, a baloldal 
viszont a társadalmi rendszer forradalmi változásának perspektívájában látta 
a megoldást. 

Németh László programja lényegesen különbözött az előbb említett koncep-
cióktól. Bár a német Tat-kör hatására fogalmazta meg eszméit,^ a Mitteleuro-
pa-tervvel ellentétben nem javasolta a németség által dominált föderáció lét-
rehozását. Azt hirdette, hogy bármelyik — akár nyugati, akár keleti — nagy-
hatalom szupremáciája veszélyezteti Közép-Európa kis népeinek létét. "Három-
felől három nagyhatalom: — írta 1935-ben — akármelyiknek a betörése ellen 
csak együtt lehet védekezni: ez a sorsérdek gyűrűje a Dunanépek körül."3' 

Kiss Gy. Csaba helyesen mutatott rá, hogy Németh László harmincas évek 
első felében megfogalmazott Közép-Európa-felfogása bizonyos tekintetben ha-
sonlított az akkori német publicisztikában hangoztatott Zwischeneuropa fo-

3N é m e t h László: Debreceni káté. In: A minőség forradalma. IV. Buda-
pest, 1940. 10., 11., 13. o. 

éLd. L a c k ó Miklós: Minőségszocializmus — modernség vagy korszerűség. 
"Új írás", 1982. 7. sz. 66—69. o. G r e z s a Ferenc: Németh László háborús 
korszaka (1938—1944). Budapest, 1985. 81—82. o. 

N é m e t h László: Magyarság és Európa. Budapest, 1935. 130. o. 
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galmához, de lényeges különbség is volt köztük: míg a német publicisztika e 
"kisnépek övének" rendezetlenségét emelte ki, Németh elsősorban arra akarta g 
felhívni a figyelmet, ami ezeket a népeket összekötötte. Közösségüket keres-
te. Sőt, azt állította, hogy Közép-Európa tarkasága, sokfélesége erény is le-g 
het a túlságos egyöntetűséggel szemben. 

A közép-európai kis népek közösségét keresve a IX. és X. századig nyúlt 
vissza, amikor ezek a népek a nyugat-európai, keresztény civilizáció befolyá-
sa alá kerültek. Az itt később létrejött erős, feudális királyságok (Csehor-
szág, Lengyelország, Magyarország) élénk politikai, gazdasági és kulturális 
kapcsolatokat létesítettek egymás között. Azután a külső (török, német, o-
rosz) hatalmak nyomása alatt előbb megszűntek ezek a királyságok, majd pedig 
"megsemmisültek azok a régi olasz—délszláv—magyar—lengyel, sőt cseh és ro-
mán kapcsolatok, melyek mint egy keleti Golf-áram melegítették a kelet-euró-
pai kis népek életét". 

Németh László ezt a számos vonatkozásban hasonló történelmi fejlődést 
"hézagosnak" nevezte. "Hézagosnak", mert egyes elemek hiányoztak belőle. Itt 
"a nemzetet sem tagolta a történelem. Az udvar nem fejlesztett ki, mint nyu-
gaton, nemzeti műveltséget, a polgárság csenevész, a nép magára maradt 
(...)." Ennek a hasonló fejlődésnek fontos következménye volt a közép-eu-
rópai társadalmak agrárszerkezete is. 

A független közép-európai államok bukása, kapcsolataiknak megszakítása 
súlyos, hosszú ideig tartó konzekvenciákkal járt. "1600-ban, a török anar-
chia derekán — írta Németh László — minden kelet-európai nép és államhatár 
könnyebben járható, mint 1700-ban vagy épp 1800-ban. Balassa Bálint s kor-
társai mint a maguk hazájában kószálnak Lengyelországban, Rákóczi Ferenc vi-
szont csak szökése után ismerhette meg lengyel rokonait, mert a császári 
kormány eltiltotta az átjárkálást. (...) Nézzük meg viszont, mit tudnak egy-
másról a XVIII. század horvát, magyar és lengyel költői? Bécs tilalmaival és 

12 varázsával választotta el a népeket; maga felé terelt és elzárt egymástól." 

8K i s s Gy. Csaba: "Tejtestvérek". Németh László Kelet-Európa-felfogásá-
nak néhány összetevője 1945 előtt. In: A mindentudás igézete (Tanulmányok 
Németh Lászlóról). Budapest, 1985. 107. o. о 

N é m e t h László: Levél Duna-Európáról. In: A minőség forradalma. III. 
172. о. 

1 0N é m e t h László: Híd a Dráván. In: Európai utas. 682. o. 
n N é m e t h László: Tejtestvérek. "Tanú", 1932. 2. sz. 129. o. 
1 2 N é m e t h László: Most, Punte, Silta. In: Európai utas. 691. o. 
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A kapcsolatok megszakadása elsősorban politikai életre és magas kultúrá-
ra vonatkozott. A jobbágyságnak, a "nemzet alatti" kultúrának a közössége 
megmaradt. Németh László szerint az egyes nemzetek uralkodó elitjei "farkas-
szemet néznek" egymással, viszont "jobbágyságát a népi kultúra közlekedő csa-
tornái egyesítik egy közös nedvkeringésbe, nyelvüket, népszokásaikat, népmű-
vészetüket épp olyan kevéssé lehet megérteni egymás nélkül, mint történelmü-
ket és mai helyzetüket". Ezt a tételét számos példával igazolta, többek kö-

14 
zött amikor a glembayzmusról írt mint a tipikus közép-európai jelenségről. 

Mindezek az analógiák alapján Németh László "tejtestvéreknek" nevezte a 
közép-európai népeket. Igaz, hogy "nem egy anyától lettünk, de egy sors te-
jét szíttuk. Ez a közös tej üt ki történetünk, társadalmunk és politikai küz-
delmeink hasonlóságában." De az író nemcsak a múltról beszélt, mert a sors-
közösség a XX. században sem szűnt meg. Most a viszonylag fiatal és gyenge 
közép-európai államok független létének veszélyeztetettsége még szükségeseb-
bé tette, hogy, a "tejtestvérek" megismerjék egymást és fokozatosan közeled-
jenek egymáshoz. 

A Tanú írója már a második számban elvi nyilatkozatot tett a magyarok és 
szomszédos népek kölcsönös viszonyának ügyében. "Ideje, hogy szétnézzünk a 
házunk táján, patrióták legyünk. Cseh, szerb, román — és patriotizmus? (...) 
Cseh, szerb, román, német: ellenség, tanítja a régi patriotizmus, én azonban 
a Rajnától az orosz határig az etnográfiai és nemzeti sérelmek fölött egy új 
vállalkozás körvonalait látom, mely testvérré teszi az ellenséges népeket 
(...)."16 Ez a felfogás szemben állt a magyarok tudatába beidegződött szte-
reotípiákkal, a trianoni Magyarországon nem volt, nem lehetett népszerű,17 

de Németh László a nyugati és keleti nagyhatalmak erősödése miatt csak ilyen 
"közös vállalkozásban" látta a közép-európai kis népek önálló létének egyet-
len lehetőségét. Konkrét lépéseket is javasolt, többek között egy folyóira-
tot szándékozott indítani, amely "egymás értékeinek a megbecsülésére nevel-

1 3N é m e t h László: A magyarságtudomány feladatai. In: Kiadatlan tanulmá-
nyok. I. 386. o. 

14Ld. főleg N é m e t h László: Híd a Dráván és Most, Punte, Silta c. esz-
széit (Európai utas, 682—694. o.). 

1 5N é m e t h László: Most, Punte, Silta. In: Európai utas. 693. o. 
l é N é m e t h László: Új nyelvtanokra. "Tanú", 1932. 2. sz. 127. o. 
17Maga Németh is keserűen írta Az elszakított magyarság c. esszéjében, 

hogy "a környező országok viszonyainak a tanulmányozása pedig már-már haza-
árulásnak számít (...)." (A minőség forradalma. IV. 70. o.) 
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18 ne", megszüntetné a tudatlanságot a "tejtestvérek" történelméről és jele-
néről . 

Mint már tudjuk, Németh László diagnózisa szerint azok a szálak, amelyek 
valamikor összekötötték a közép-európai államokat, megszakadtak. Most "három 

19 
tenger készül szétmosni egy szigetet" — olvassuk a Debreceni kátéban, s 
azért minden közép-európai nép érdekében áll a "közös vállakózás". Mégis van 
köztük egy, amelynek a "közös haza" okvetlenül szükséges, mert nélküle való-
ban elveszhet. "E kis népek közt egyetlenegy sincs, amelynek olyan nagy ér-
deke volna, hogy ez a sziget erős gátakkal zárkózzék el a tenger elől, mint 
a magyar. Ausztriát Németország húzza, a szlávokat a szlávság, Romániát a 
latin nyugat — minekünk egy menedékünk van: ha e területen a széthúzó erők 

20 ellen új centripetális erő támad." 
21 

Nemeth — bizonyos mértékig Szabó Dezső nyomán — szintén különös sze-
repet szánt saját nemzetének a közép-európai "közös haza" létrehozásában, de 
a nemzetiségekkel szemben nem hivatkozott semmiféle történelmi jogra, a régi 
magyar felsőbbségre. 

Trianon után a magyarság a szomszédos államokban kisebbségi helyzetbe 
került, szétszórtsága még nagyobb lett, mint addig. Ebben a helyzetben a ma-
gyarok előtt csak "egy választás van: meghalni vagy kovász népnek lenni!". 
Csak akkor nem pusztulnak el, ha ebből a helyzetből "sorsot" tudnak csinál-

22 ni, "a tengésből küldetést". 
A magyar nép kicsi és szétszórt: "Mi (...) egész meztelenül csak magya-

rok vagyunk (...)". Ez igaz, a magyarságnak nincsenek itt rokonai, de nem 
"testvértelen ága nemének", ahogyan Vörösmarty Mihály mondta Zrínyi című 
versében, mert "tejtestvérei" vannak. Csak ezek a testvérek nem ismerik egy-
mást, onnan ered a magárahagyottság érzése. Ilyen népnek, hogy éljen, "pél-
danépnek" kell lennie, egyetlen esélye erkölcsi fölényében rejlik. "A keve-
sebb joga az élethez az, hogy különb. A kisebbség jogosítványa, ha elit tud 

1 8 N é m e t h László: Egy folyóirat terve. "Tanú", 1933. 4. sz. 252. o. 
1 9N é m e t h László: Debreceni káté. In: A minőség forradalma. IV. 12. o. 
2 0Uo. 
21Szabó Dezső Közép-Európa-felfogásáról ld. N a g y Péter: Szabó Dezső. 

Budapest, 1979. 2. kiadás, 418—472. o. B á t o n y i Gábor: A Duna-konföderá-
ció gondolata a két világháború közti Magyarországon. "Alföld", 1985. 8. sz. 
36-38. o. 

2 2N é m e t h László: Kisebbségi sors. In: A minőség forradalma. IV. 166., 
170. o. 
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18 lenni." De — tegyük hezzá mindjárt — erkölcsi elit, nem pedig a politikai, 
származási, vagyoni kiváltságokon alapuló. 

így a magyar apostola lesz a közép-európai kis népek jövő birodalmának 
— foglalja össze Németh László ezt a gondolatmenetet. így a magyarság pél-
dát tud adni az új Európának, a magyar út európai úttá válik. Ehhez "európai 
problémává" kell "duzzasztani a magunkét s szorultságunkból úgy verekedni ki 
magunkat, hogy a kultúrának, melytől idáig csak megoldásokat kaptunk, mi ad-

24 
junk új megoldást". 

Itt visszatérünk Németh László gondolati rendszerének az előadásom ele-
jén bemutatott vázlatához. A magyarság sorsa Közép-Európáéval függ össze, 
mert annak szerves része. Az eljövendő új Közép-Európa kísérleti laboratóri-
ummá, egész Európa s ezen keresztül talán az emberiség példájává válhat. így 
ez a kérdéskör összefonódik Németh László más eszméivel: a minőség forradal-
mával, új nemességgel, kertországgal — az új ember és új társadalom nagy 
eszméjével. 

23Uo. 166. o. 
24 

N é m e t h László: A felekezeti kérdés. In: A minőség forradalma. IV. 79. o. 
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M Ű H E L Y 

S A L A M O N K O N R Á D 

A KELET NÉPE 

A Kelet Népe első száma 1935 októberében jelent meg. Alapítói: Barsi Dé-
nes, Sinka István és Szabó Pál — 1934-től a Kornádi és Vidéke, majd miután 
ezt Barsi egy írása miatt betiltották, a Tiszántúli Figyelő munkatársai. E 
hetvenöt előfizetőt számláló, alig egy éves folyóirat 1935 őszére csődbe ju-
tott, ezért szerkesztő-tulajdonosa, Bornemisza László örömmel fogadta Barsi 
Dénes és Szabó Pál ajánlatát, s átadta nekik a lapot. Az adósságokat az ek-
kor házasodó Barsi Dénes feleségének, Vary Rózsának szerény hozományából fi-
zették ki, s a három barát Kornádi mellett a Sebes-Körös hídján tanácskozva 

? 

úgy hatarozott, hogy Kelet Népe címen indítja az új vállalkozást. Szerkesz-
tői Barsi Dénes és Szabó Pál lettek, címlapját Gáborjáni Szabó Kálmán linó-
metszete díszítette, mely a felkelő nap fényében ekéje szarvát megragadó pa-
rasztot ábrázolt. Az első számtól kezdve a folyóirat "főmunkatársának" te-
kinthető Veres Péter, akitől Szabó Pál a legelsők közt kért cikket, s aki i-
ránt mindvégig bensőséges bizalommal volt.3 

Az új "szépirodalmi, művészeti, társadalomtudományi és kritikai folyói-
rat" beköszöntő cikkét Barsi Dénes írta: "A magyar írás nagy szintézisén át 
akarjuk a szemek tág horizontú rányitását a végzetes magyarság összes mezte-
len problémáira, ezért választottuk címül az első bátran, megdöbbenten, mo-
dernül látó magyarnak, Széchenyinek igéjét: Kelet Népe. És azért, mert Ke-
letről indultunk, ahol legvigasztalanabbul áll és tesped a magyar élet: az 

7B a r s i Dénes: A Kelet Népe Dobai pusztától Móricz Zsigmondig. Magyar 
Élet (M. Élet) 1940. 1. 6—8. és B o r n e m i s z a László: A Tiszántúli Fi-
gyelő meg a Kelet Népe. Élet és Irodalom, 1986. márc. 21. 2. о 

Uo. és T a s i József: Kelet Népe (kézirat), valamint Barsi Dénes és 
felesége közlései 1966—67-ben. 

3Veres Péter hagyaték, i. h. Ms. 5499/221. 
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anyagban és lélekben sivatagos Tiszántúlról."4 A cikkíró szerint a "magyar-
ság történelmi alaptragédiája", hogy "időtlen idő óta nincs öntudata a saját 
nemzetlelkiségéről... Hisszük azonban, hogy pszichofizikai alkatelemei, mint 
adottságok öntudatlanul továbböröklődtek a vegetatív életet élő, a történel-
mi életű osztályok színes, gazdag, de gyökérben teljesen idegen szellemisé-
gétől ősösztönű makacssággal elzárkózó parasztságban, s a parasztírók feltö-
résében föléledve, késetten, de talán nem későn, atommagjai lesznek a magyar-
országi szellemiség önlényegű nemzetiélekké alakulásának."5 

Barsinak a kor divatos szóhasználatával megfogalmazott írása az akkor 
bontakozó népi mozgalom elsődleges jelentőségét abban látta, hogy végre meg-
valósítja a magyarság régóta esedékes nemzeti újjászületését, mely folyamat 
1849 után zsákutcás fejlődésbe torkolltan elszakadt a néptől, tehát paran-
csoló szükség, hogy hozzá visszatérjen. Mindezt azonban túlzó megállapítások 
szegélyezték, amikért viszont helytelen lenne a fajelmélettel rokonitani. 
Barsit erőteljesen foglalkoztatta a nemzeti mibenlét kérdése, s az akkor leg-
újabbnak számító elképzeléseket is figyelembe véve igyekezett erről véle-
ményt alkotni. Ifjúkori eszmélésének egyébként a Kommunista Kiáltvány volt 
az első jelentős mozzanata. A kisemmizett tömegek felszabadításának gondola-
tával teljesen azonosult, hiányolta viszont a nemzeti kérdés alapos tárgya-
lását.6 Barsi és sokan mások egyetértettek a kommunista eszmék társadalmi 
felszabadítást hirdető voltával, de "a munkásoknak nincs hazájuk" kitétellel 
soha, s ez mindvégig el is választotta őket a munkásmozgalomtól. 

Ugyancsak a Kelet Népe első számában foglalkozott a szocialista munkás-
mozgalomban nevelkedett Veres Péter a nemzeti felelősség és a szociális fe-
lelősség kérdésével, hangsúlyozva, hogy "a nemzeti kérdés szociális kérdés", 
és ezt végre meg kell mindenkinek érteni, mert a nemzetet csak úgy lehet 
megmenteni, ha megmentik a népet; az "ínségmunka, népkonyha avagy az 50—80 
filléres napszámok mellett a magyar szegényparasztság, a földmunkásság nem 
bírja sokáig... ez nem élet, hanem reménytelen kínlódás. Faj- és nemzetpusz-
tulás."9 A "faj" fogalom használata természetesen Veres Péternél sem a faj-
elméletnek tett engedmény, hanem a nemzet korábban kevésbé vizsgált etnikai 
jellegének megjelölésére szolgált. Az akkor hódító fasiszta eszmékkel kap-

4B а г s i Dénes: Kelet Népe. Kelet Népe (K. Népe) 1935. 1. 3. 
5Uo. 2-3. 
6Barsi Dénes közlése 1966—67-ben. 
K e r e s Péter: Nemzeti felelősség — szociális felelősség. K. Népe, 

1935. 1. 36. 
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csolatban határozottan leszögezte: "én nem hiszek benne, hogy a fasizmus a 
parasztság, de általában a dolgozó emberiség problémáit megoldhatná", viszont 
amíg uralmon van, kötelessége a munkásságot és a parasztságot megóvnia, mert 
ha "komolyan veszi a nemzetet, evvel éppen a magasabb értelemben vett nemze-q 
ti jövőnek tartozik". A népi mozgalomban gyakran találkozni azzal, hogy a 
nemzeti jelszavakat hangoztató politikai irányzatokat figyelmeztetik azok 
komoly, tehát népet mentő tartalmára. Ezt természetesen helytelen lenne az 
adott irányzattal kapcsolatban megnyilvánuló bizalomnak tekinteni, mert nem 
több a mindenkori értelmiség kötelességénél, figyelmeztetni a politikát az 
igazságra. 

A nincstelenek, elnyomottak sorsa mindvégig központi témája volt a Kelet 
Népe szépirodalmi és társadalomtudományi anyagának. Második számában Veres 
Péter a "néhány év óta szinte járványszerűvé lett" falukutatás kapcsán fi-
gyelmeztet arra, hogy a parasztsághoz nem engedik közel az ipari munkássá-
got, az ifjúság pedig elmenekül mellőle. Épp ezért a cél, hogy a fiatal ér-
telmiség elérkezzen a "kollektivista világnézethez", és "akkor majd a törté-
nelmi sorsfordulóban, a parasztság felszabadításában nemcsak értékes munka-
társak, hanem tehetségüknek megfelelő vezetők és irányítók lesznek". E fo-
lyamatban "a parasztság és munkásság, vagyis a társadalom felszabadítása, 
egymással elválaszthatatlanul összefüggő kollektív cél: kollektív emberek 

9 

kellenek hozzá". 
A "parasztdivat" kapcsán arra figyelmeztettek, hogy ne csak szüretkor és 

disznótorkor keressék meg a falu népét, amikor egy napra tele a has és egy 
percre rózsaszín a világ, s ne csak ilyenkor kerüljön a parasztok elé a "be-
szélőgép"."1"0 A népi-falukutató mozgalom eredményeit természetesen rokonszenv-
vel figyelték, második számukban az e téren úttöfő szegedi fiatalok közül 
Tomori Violát, Ortutay Gyulát és Buday Györgyöt mutatták be, s elismeréssel 
fogadták a falukutató könyvek, A tardi helyzet, az Elsüllyedt falu a Dunán-
túlon és a Puszták népe megjelenését: "Ez A tardi helyzet — írta Marék Dé-
nes. — Ezek a riasztó szociológiai képek, döbbenetes perspektívák és konklú-
ziók. (...) Szorozzuk meg a nincstelenséget kétezerrel, hogy a tardi helyzet 
mélységei és szörnyűségei még jobban felrázzák a jóérzésűeket.,''1"'1" 

8Uo. 37. 
9 V e r e s Péter: Falukutatás. K. Népe, 1935. 2. 26-28. 

1 0 P a 1 о t á s Béla: Parasztdivat. K. Népe, 1936. 3. 38. 
^ M a r é k Dénes: Süllyedő paraszti világ. (Szabó Zoltán. A tardi hely-

zet.) K. Népe, 1936. 5. 45—48. B a r s i Dénes: Illyés Gyula: Puszták népe. 
Uo. 1936. 7—8. 52—54. Baki? József: Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Uo. 
1937. 1. 47-48. 
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A valóságfeltárás felrázó igénye mellett a Kelet Népében is megfogalma-
zódott a paraszti jövendő mikéntje, mindenekelőtt a földosztás. Ennek kap-
csán Szabó Pál ismertette Matolcsy Mátyás Az új földreform munkaterve című 
írását.12 A kérdést természetesen továbbgondolták és már 1936 tavaszán a ter-
melőszövetkezeti problémákkal foglalkoztak. Marék Dénes megállapítása sze-
rint: "A termelőszövetkezeti eszme előretörése mind erősebb ütemű. Az agrár-
politika radikális művelői világosan látják, hogy a föld problémája, a nagy-
birtok lebontása és a telepítési kérdés legszorosabb összefüggésben van az 
agrártermelő szövetkezeti eszme gyakorlati megoldásával."13 S a nemzetközi 
tapasztalatokra figyelve is azt tapasztalták, hogy a "szövetkezeti rendszer 
a paraszt termelőmódok erőteljesebb üzemesítését eredményezte Amerikában, 
Szovjetoroszországban, valamint a szövetkezetileg fejlettebb európai álla-
mokban". Egyértelmű tehát a magyar szövetkezeti rendszer kiszélesítésének 
szükségessége, amelynek "két járható útja van, vagy demokratizálni kell a 
szövetkezeti szervezkedést, vagy a mozgalom kiépítését el kell választani a 
mesterséges állami alátámasztástól és tiszta önkéntes társadalmi munkára és 
gazdasági szervezésre kell átállítani".14 

A folyóirat az egységes magyarság eszméjét képviselve jelentős teret 
szentelt a felvidéki és erdélyi magyar íróknak, akik közül — többek közt — 
Áprily Lajos, Győry Dezső, Palotai Boris, Szabédi László, Szemlér Ferenc, 
lamás Mihály, lompa László és Vozári Dezső szerepeltek hasábjain, de helyet 
kaptak mellettük a kortárs szlovák költők is. 

A "Magyar művészet" című rovatban Oltványi Imre Derkovits Gyuláról mint 
3 közelmúltban meghalt egyik legnagyobb festőről emlékezett meg, majd Ber-
náth Aurél és Egry József munkásságát méltatta, Szabó Pál pedig Buday Györ-
gyét.13 Muhoray Elemér — aki 1936 januárjától a szerkesztőség fővárosi rész-
legét vezette, azaz egy trafikban bérelt csöpp íróasztalnál tartotta a szer-
kesztőségi órákat — természetesen színjátszásunk magyar formájáról érteke-
zett, s e szempontból elemezte annak okait, hogy lamási Áron Énekes madár 
című színműve miért nem aratott sikert Budapesten.16 

Az első négy szám megjelenése után — 1936 márciusában — a folyóirat 
külsőt változtatott: "Új köntös — új Kelet Népe", mert "immár tömegre tehe-

1 2 S z a b ó Pál: Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. K. Népe, 
1935. 3. 58-59. 

1 3M а г é к Dénes: Agrárszövetkezetek. K. Népe, 1936. 2. 28—29. 
1 4M а г é к Dénes: lermelőszövetkezeti problémák. K. Népe, 1936. 3. 23—26. 
1 3K. Népe, 1935. 2. és 3., valamint az 1936. 1. szám. 
l éUo. 1935. 2. és 3. sz. 
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tő azoknak a száma, akik hiszik, tudják és vállalják, hogy a mi igazságunk a 
történelmi magyar jövő valószínűségével azonos. Ez a rövid hónapok alatt tö-
meggé fejlődött tábor immár maga kívánja tőlünk, sőt szótlanul már puszta 
létével is követeli, hogy történelmi sorsszerűségben gyökerezett akaratunk 
szavát elvigyük oda is és hangossá tegyük ott is, ahol talán kezdetben nem 
figyeltek föl rá a külső köntös hiányosságai miatt." E számvetés előretö-
rést és csalódottságot említett s az igényesebb külsőtől várta a Kelet Népe 
iránti figyelem megnövekedését. A külső azonban nem ellensúlyozhatta a fo-
lyóiratban található számos gyenge közleményt, melynek oka nem az elismerés-
re méltó szerkesztői elképzelésben rejlett, hanem abban, hogy a bihari vé-
gekről nem mindig sikerült áttekinteni a magyar szellemi körképet s kivá-
lasztani annak legérdemesebb megnyilatkozásait. 

Mindezek ellenére a Kelet Népe olvasói értesülhettek pl. a Szép Szó és a 
kommunista Gondolat című folyóiratok indulásáról, helyesnek és szépnek tart-
va az előbbi célkitűzéseit, az utóbbival kapcsolatban pedig az ismertetést 
író Veres Péter leszögezte: "Az első szám határozottan jó benyomást tett. 
Minden programadás nélkül a legkorszerűbb és egyben legmagasabb szellemi 

18 

színvonalon áll." Traven: Fehér rózsa és Solohov: A csendes Don című regé-
nyei kapcsán ugyancsak Veres Péter figyelmeztetett arra, hogy ezekből a pa-

19 
rasztság jobban megismeri magát, mint némely magyar parasztregényből. 

E megjegyzés, már az egyre erőteljesebbé váló népi-falukutató irodalom 
körüli vitákra utalt, amelyek során nemcsak a külső értetlenséggel hadakoz-
tak, de keményen bírálták egymás alkotásait is, nem hallgatva el a gyülekező 
táboron belüli nézetkülönbségeket. A Kelet Népében különösen fájlalták Né-
meth László Sznobok és parasztok című írását, amelyet Szabó Pál kizárólag a 

20 
maga és Sinka István elleni támadásnak minősített. Féja Géza pedig a fo-
lyóirat hasábjain — Vádló és vádlott című írásában — utasította vissza Né-
meth Lászlónak a Magyarság és Európa című tanulmányát mint a népi irány kép-

21 
viselői ellen intézett "ismételt támadást". Szabó Pál elkeseredése hevé-
ben sajnálkozva, hogy Németh László nem tudja megérteni az itteni teendőket, 
egy Veres Péterhez írt levelében e megállapításra ragadtatta magát: "Végte-

22 len kár, hogy ilyen tehetséges és mégsem ér egy hajítófát ez az ember." 
1 7Új köntös — új Kelet Népe. K. Népe, 1936. 2. borító. 
1 8 V e r e s Péter: Új folyóiratok. K. Népe, 1936. 3. 46—48. 
1 9 V e r e s Péter: Külföldi regények. K. Népe, 1936. 2. 44—45. 
2 0 V e r e s Péter hagyaték, i. h. Ms. 5499/288. 
2 1 F é j a Géza: Vádló és vádlott. K. Népe, 1936. 3. 1—5. 
2 2V e r e s Péter hagyaték, i. h. Ms. 5499/285. .233 



Az 1936. évfolyam 5. számában közöltek először írást Kovács Imrétől és 
Tatay Sándortól. Kovács Imrének a fiatal nemzedékek kérdéseivel foglalkozó 
írásában már a majdani Márciusi Front gondolataira ismerhetünk: "Új március-
ra volna szüksége a magyarságnak, mert a régi március nagy eszméit elsik-
kasztották. (...) Annak a bizonyos hárommillió nincstelen magyar koldusnak 
szomorú sorsa tetemrehívja a régi márciust. (...) Merne-e vállalkozni a ma-
gyar ifjúság arra, hogy levesse a ma átkos és káros befolyását és előítéle-

23 
teit és bátran kiálljon egy boldogabb és szociálisabb Magyarországért?" 

A Kelet Népe azonban továbbra sem tudott kellő számú előfizetőre és vá-
sárlóra szert tenni. Az 1936. évfolyam 6. számának kimaradása után még meg 
tudtak jelentetni egy összevont (7—8.) számot, de aztán 1937 januárjáig szü-
netelt a megjelenése. A folytatást Tatay Sándor önzetlensége tette lehetővé, 
aki szerény örökségét bocsátotta a folyóirat rendelkezésére, s a végleg Bu-
dapestre költözött szerkesztőséget befogadta Almássy téri lakásába. így je-
lenhetett meg ismét a Kelet Népe 1937 januárjától, amelyet Barsi Dénes, Mu-
horay Elemér és Tatay Sándor szerkesztettek. Szabó Pál főszerkesztőként, 
majd a későbbiekben felelős szerkesztő és kiadóként szerepelt. Az új, buda-
pesti szám új szerzői közt található Erdélyi József és Kordás Ferenc, majd a 
későbbiekben Takáts Gyula, Mátyás Ferenc, Kodolányi János, Tamási Áron, Nagy 
Lajos, Kerék Mihály. Mint látható, a szépirodalom gazdagodott elsősorban, a 
felsoroltak közt egyedül Kerék Mihály képviselte a társadalmi publiciszti-
kát. A folyóirat zömét versek és elbeszélések alkották, amit egy szegényes 
kritikai rovat egészített ki. Jellemző, hogy a már Budapesten szerkesztett 
folyóiratnak 1937 folyamán nem volt szava a Márciusi Frontról. Nyilván nem 
azért, mert nem vette észre. Sárközi György külön felkérte pl. Szabó Pált, 
hogy a folyóirat hozza le mellékletként a Féja-per anyagát, ezt azonban a-

24 
zért nem vállalták, mert 200 pengő többletkiadást jelentett volna. Mindez 
igaz, de néhány soros híradás az íróperekről, akár állásfoglalás nélkül is 
belefért volna a számadásba. Annál is inkább, mert Féja Géza, Kovács Imre és 
Veres Péter nemcsak a Márciusi Frontnak voltak vezetői, de a Kelet Népének 
is munkatársai. Amikor viszont megjelent A néma forradalom a bíróság és a 
parlament előtt című kötet, Szabó Pál — 1938 januárjában — bátor hangú í-
rásban állt ki az üldözött írók mellett. Ugyanakkor bírálták a tömegek nél-
küli Márciusi Front "szellemi" tevékenységét, mert — véleményük szerint — a 
munkát mélyebben, a tömegek politikai megszervezésénél kell kezdeni, s ak-

?3 K o v á c s Imre: Két nemzedék. K. Népe, 1936. 5. 4. 
25 S z a b ó Pál levele, Sárközi-hagyaték, 1. h. 
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kor majd nem helyettük, hanem a nevükben fogalmazhatják meg programnyilatko-
zataikat.23 

A mások bírálatában mutatkozó politikusi szemléletnek azonban nem volt 
hatása a folyóirat szerkesztésére, melynek zömét továbbra is a nagyrészt pá-
lyájuk kezdetén álló és nem is mindig első vonalbeli írók szépirodalmi anya-
gával töltötték meg. A csekély érdeklődés következtében Tatay Sándor öröksé-
ge gyorsan elfogyott s az 1937. 4—6. számot már összevontan kellett megje-
lentetni, amit teljes egészében Erdélyi József nyelvészeti fejtegetéseinek 
szenteltek, azaz az e kötetet kiadó Püski Sándor azért vállalta el a Kelet 
Népe "keretét", hogy a folyóirat folytonossága meg ne szakadjon. Az 1937 ok-
tóberi szám adta közvetve hírül a Kelet Népe új, kisgazdapárti szakaszának 
kezdetét oly módon, hogy Szabó Pál a parasztság nacionalizmusáról adott át-
tekintést "Koppánytól Eckhardt Tiborig", Nagy Ferenc pedig a nemzetújító pa-
rasztságról közölt cikket. 1937 novemberétől 1938 májusáig Eckhardt Tibor a 
kisgazdapárt elnöke lett a Kelet Népe szerkesztőbizottságának elnöke s a 

26 
szerkesztőség beköltözött a kisgazdapárt központjába. 

Szabó Pál — aki továbbra is a folyóirat felelős szerkesztője és kiadója 
maradt — mint a kisgazdapárt egyik alelnöke még inkább pártja politikája 
szerint alakította a folyóirat arculatát, s így egy ideig még tapasztalható 
a Márciusi Fronttal szembeni gyanakvásuk, melynek íróiban a kisgazda veze-
tők eleinte csak a politikától húzódozó, de annál nagyobb közéleti sikereket 
arató vetélytársakat szimatoltak. S a kisgazdapárt mellett feleslegesnek is 
tartottak volna egy új pártalakítást. Ilyen értelemben szólt bele a Kelet 
Népe a Márciusi Frontnak a szellemi vagy politikai mozgalom kérdéséről foly-

27 
tátott vitájába is 1938 januárjában. 

1937 végén szerkesztői számvetést készítettek s nem kis túlzással "gyö-
nyörű lendületként" értékelték a mögöttük lévő évfolyamot, melynek "Munka-
társai mindazok a fiatal írók, akik az egyetemes magyar kultúra megteremté-
sét a paraszti, általában a népi szellem felszabadításában látják." A jövő-
ről pedig így gondolkodtak: "A Kelet Népe hirdeti és munkálja az egyetemes 
magyarság oszthatatlanságát határokon innen és túl. Őszinte kézfogás a pa-
rasztságtól az entellektüel társadalmi rétegek felé... hirdeti a feudálkapi-
talizmus ésszerű felszámolását, az új birtokpolitikában hirdeti a parasztság 
adottságaiban szunnyadó ösztönök érvényre jutását: az individuál termelést és 

2 5 B a r s i Dénes: "Mit kíván a magyar nép?" K. Népe, 1938. 4. 237-240. 
26 T a s i József id. kézirat. 
2 7 S z a b ó Pál: A "Szabadság politikája". K. Népe, 1938. 1. 53-55. 
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a kollektív értékesítést. Új közösségi és új társadalomtudomány elvét hirde-
ti. Hirdeti a magyar szellem megújhodását irodalomban, zenében, formaművé-

28 
szetben, képírásban." Ez igényes cél megvalósítását segítette elő, hogy 
1938 elején megerősödtek a népi mozgalom különböző irányzatai, valamint a 
kisgazdapárt közti együttműködési törekvések. Ennek során a Kelet Népe eddig 
különálló csoportja is közelebb került a népi mozgalom más résztvevőihez. S 
a közvélemény is mindinkább egységes tábornak tekintette a különböző népi tö-
rekvéseket. Érdekes megnyilatkozása volt ennek a Kelet Népe legsikerültebb 
irodalmi délutánja, amelyet 1938. február 6-án rendeztek Debrecenben, de azt 
a helyi viszonyok között a Márciusi Front megnyilatkozásának is tekintették 
a résztvevő írók — mindenekelőtt Kovács Imre és Veres Péter — , valamint 
Debrecen márciusi frontos fiataljainak a szervezésben nyújtott kiemelkedő 
munkája révén. 

1937—38 fordulóján tehát jelentős átalakuláson ment keresztül a Kelet 
Népe, nem nélkülözve az ezzel kapcsolatos szókimondó vitákat, amelyek során 
a különbözőképpen indult, de hasonló gondolatokat fogalmazó törekvések kép-
viselői mind jobban megismerték egymást, ami a közeledést s az egyre gyako-
ribb együttműködést eredményezte. Természetesen akadt — mint pl. Barsi Dé-
nes — , aki nem értett egyet az új helyzettel, s a következő lépésnél, a Vá-
lasz és a Kelet Népe egyesülésénél meg is vált a folyóirattól. 

Az említett átalakulás azonban a külső vagy szervezeti változás mellett 
érezhető színvonal-emelkedést is jelentett, s nemcsak a szépirodalom vonat-
kozásában, de ami a fő: mennyiségében és minőségében is feljavult a társada-
lomtudományi anyag. A régebbi szerény "Könyvek" rovat mellé "Szemle" és "Fi-
gyelő" rovatot nyitottak, s mind a szépirodalmi, mind a társadalomtudományi 
cikkek szerzőinek zöme már a fiatal népi értelmiség legjava közül került ki; 
Sinka István, Szabó Pál, Kovács Imre, Kerék Mihály, Féja Géza, Veres Péter a 
Kelet Népe leggyakrabban közölt szerzői, de olvasható már Darvas József és 
Szabó Lőrinc is a folyóiratban. A határon túlra tekintve Herceg János adott 
képet a jugoszláv irodalom népi vonatkozásairól, Vita Zsigmond pedig négyré-
szes tanulmányt közölt az erdélyi irodalom útkereséseiről. Mellettük talál-
hatók Bajcsy-Zsilinszky Endre, lildy Zoltán, Matolcsy Mátyás és mások írásai. 

1938 tavaszán tehát a Kelet Népe a mind jelentősebbé váló népi mozgalom 
egyik legfontosabb orgánuma lett, s ekkor már szinte ugyanazok a meghatározó 
munkatársai, mint a Válasznak. Miután a Márciusi Front nem vált politikai 
párttá, a kisgazdák fenntartásai is megszűntek, sőt Eckhardt libor szerette 

2 8K. Népe, 1937. 12. borító. 
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volna, ha Erdei Ferenc és Féja Géza belépnek a kisgazdapártba, akik ott az 
1937 májusában belépett Kodolányi Jánossal, valamint Matolcsy Mátyással és 
Szabó Pállal egy sajátos népi-falukutató szárnyat alakíthattak volna. Erdei 
azonban erre a makói Kossuth Párt nélkül nem volt hajlandó, bár egyikben sem 
látott komoly lehetőséget. Azzal viszont egyetértett, hogy aki a népiek kö-
zül részt akar venni a politikában, az a kisgazdapártban fejtse ki tevékeny-
ségét. Erre azonban egyik író sem vállalkozott, hisz belépésükkel elsősorban 

29 
rokonszenvüket akarták kifejezni. 

1938 májusában világossá vált, hogy a június 1-én életbe lépő új sajtó-
törvény megpecsételi a Válasz sorsát. A további megjelenéshez ugyanis minisz-
terelnöki engedélyre lett volna szükség, ezt azonban eddigi tevékenységük, 
így a Márciusi Front 1938-as, Válaszban megjelent tizenkét pontjának bírósá-
gi elmarasztalása miatt nem remélhették. Mindehhez járult a folyóirat egyre 
reménytelenebbé váló anyagi helyzete, ezért a Válasz tábora úgy határozott, 
hogy az elképzeléseiben hozzájuk közel került s a kisgazdapárt égisze alatt 
éppen felfutó Kelet Népével egyesülnek, ami munkájuk folytatásának bizonyos 
politikai védelmét is ígérte. S valóban a párt vezetői (pl. Eckhardt) siker-
rel jártak közben a Kelet Népe érdekében.371 

A változásról Sárközi György tájékoztatta a Válasz vezető munkatársait. 
Helyzetelemzésének lényege, hogy a Válaszban megérlelődött gondolatoknak szé-
lesebb visszhangot és nagyobb érvényesülést kell találni. Ez talán részben 
elérhető, "ha egyesülünk a nagyobb népi elterjedésre számító Kelet Népével, 
oly módon, hogy Szabó Pál mellé részünkről Féját delegálnánk szerkesztőnek. 
Ez a lap eddig elég gyenge volt, de ha a Válasz emberei odavonulnának, vi-
szont a dilettánsokat kiszorítanánk, értékes és hatékony lappá tehetnénk..." 
Az új Kelet Népe "átveszi a Válasz jól kiépített rovatait s általában inkább 

32 
fog emlékeztetni a régi Válaszra, mint a régi Kelet Népére". Veres Péter-
nek is az volt a véleménye, hogy a Kelet Népe "rosszul szerkesztett. A Vá-
lasznak is üres volt a kritikai rovata, mert senki se csinálta ezt a munkát, 
de a Kelet Népéé még üresebb."33 Erdei Ferenc ugyancsak fenntartásait han-

29 
F. r d e i Ferenc levele Féja Gézához. Féja-hagyaték, i. h. E r d e i Fe-

renc levele Sárközi Györgyhöz. Sárközi-hagyaték, i. h. E c k h a r d t Tibor 
levele Kodolányi Jánoshoz. Kodolányi-hagyaték, OSzK Kt. fond. 201/219. 

3 0E с к h а г d t Tibor levele Féja Gézához. Féja-hagyaték, i. h. 
3 7V e r e s Péter hagyaték, i. h. Ms. 5498/403. 
17 

S á r k ö z i György levele Gulyás Pálhoz. Petőfi Irodalmi Múzeum. V. 
4324/208/29. 

33Sárközi-hagyaték, i. h. 
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goztatta: "A Kelet Népéből elhiszem, hogy lehet jó folyóiratot csinálni, sőt 
azt is elhiszem, hogy elterjeszteni is sikerül. Azt azonban nem tudom elkép-
zelni, hogy olyan iránymutató orgánummá legyen, mint amilyet kívántunk a Vá-
lasszal megteremteni. Tudom, hogy nem sikerült és azt is tudom, hogy a Kelet 
Népével sem sikerül. (...) Mindamellett szorgalmas munkatárs leszek és na-
gyon szívesen írok bele." 5 4 

E szigorú véleményekben még nem tükröződött a Kelet Népe 1937 végén el-
kezdődött kedvező változása, benne volt viszont a minden eddigi munkájukkal 
kapcsolatos önbírálat s az új folyóirattal szembeni magas követelmény. Cél-
juk — Sárközi megfogalmazásában — , "hogy a párttól (azaz a kisgazdapárttól 
— S. K.) szellemi függetlenségben, de mégis a pártpolitikával párhuzamosan 
s arra lehetőleg hatva csinálnánk gyakorlati politikai célú lapot".55 Tehát 
a politikára hatva, de attól függetlenül akartak irányt mutatni, s ez külö-
nösen nehéz feladat elé állította a szerkesztőket: Féja Gézát, Szabó Pált és 
Sárközi Györgyöt, aki szintén részt vett a szerkesztés munkájában, de nevét 
saját kérésére nem tüntették fel. 5 6 Mindezt tudva vetette fel Veres Péter, 
hogy talán célszerűbb lett volna Erdeit a szerkesztésbe küldeni. "Féja túl 
elfoglalt ember s aztán nem tudom, lesz-e türelme ezekhez az emberekhez, 
van-e benne elegendő tapintat egyfelől a dilettánsok, másfelől a politikusok 
kezeléséhez. Nehéz dolog ez, nem ismerek senkit, aki igazán megfelelne itt. 
No, de csinálni kell!"57 

A változásról a Kelet Népe 1938. júniusi száma tudatta az olvasókat, is-
mertetve munkatársainak, a magyar irodalom legjobbjainak névsorát: Erdei Fe-
renc, Fodor József, Gulyás Pál, Illyés Gyula, Kerék Mihály, Kovács Imre, 
Jankovich Ferenc, Sinka István, Sárközi György, Tamás Mihály (Kassa), Tamási 
Áron, Tóth Aladár, Szabó Zoltán, Veres Péter és Zilahy Lajos, tehát a teljes 
népi élgárda s néhány rokonszenvező. S nemcsak igényes folyóirat akartak 
lenni, de közvetlenebb kapcsolatokra is törekedtek az olvasókkal. Ennek ér-
dekében tervbe vették a Kelet Népe Társaság megalakítását, s még az ősz fo-

38 lyamán külön könyvkiadást is terveztek indítani. A folyóirat biztosítani 

5 5 S á г к ö z i György levele Veres Péterhez. V e r e s Péter hagyaték, i. 
h. Ms. 5498/403. 

5 6S z a b ó Pál levele Veres Péterhez. V e r e s Péter hagyaték, i. h. Ms. 
5499/244. 

5 7V e г e s Péter levele Sárközi Györgyhöz. Sárközi-hagyaték, i. h. 
5801vasóinkhoz. K. Népe, 1938. 6. 378-380. 
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kívánta a népi gondolat "európai színvonalát, magyar vérét és emberi tartal-
mát". Eleven kapcsolatot akart létesíteni a fiatal írónemzedék és a népi tö-

39 
megek között s a régi elszántsággal akart küzdeni a magyar népért. A júli-
usi szám utolsó oldalán arra hívták fel a Válasz olvasóit, hogy "támogassák 
a népi demokrácia megerősödött folyóiratát, a Kelet Népét". 

Az új lapszám azonban az előkelő munkatársi gárda ellenére kézirathiány-
nyal küzdött. "Kénytelen vagyok könyvkritikákat írni — panaszolta Féja Sár-
közinek — , mert az ígért dolgok alig futnak be." 4 0 Mindezek ellenére a megú-
jult folyóirat színvonalasan mutatkozott be. A nyitó írást Móricz Zsigmond 
küldte, akinek egyben ez az első szereplése a Kelet Népében, s ezzel foglal-
ta el helyét a fiatal népi írók élén. Mellette Kovács Imre, Juhász Géza és 
Veres Péter közölt tanulmányokat. Utóbbi a népi nacionalizmussal (azaz haza-
fiságtudattal) kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy az nem más, mint "e-
leven, izzó közösségi öntudat, tehát ez idő szerint a magyar tömegekben nin-
csen. Márpedig a mai időkben, az élére állított világpolitikai helyzetben, a 
fojtogató világgazdasági viszonyok közepette s egyben a nemzeti ébredés kor-
szakában, egy nemzet nem élhet sokáig bensőséges és hatékony közösségi öntu-
dat nélkül. Éppen ezért népi nacionalizmusra van szükség." Mindez — Féja 
Géza megfogalmazásában — azt jelenti, hogy a magyarságot gazdasági, erköl-

42 
esi, politikai és kulturális téren nemzetté kell szervezni. 

Természetesen nemcsak a nemzeti kérdés, de minden magyar sorskérdés te-
ret kapott az új Kelet Népében, mely a népi-falukutató nemzedék különböző 
csoportjai mellett a velük rokonszenvezők között a kommunistákat is munka-
társaiként tartotta számon, mindenekelőtt Nagy István, valamint a Márciusi 
Front két volt résztvevője, Donáth Ferenc és Pollner (Palócz) György szemé-
lyében, akiknek ekkor jelentek meg itt az első írásaik. A magyar sorskérdé-
seken ugyanis nemcsak a földreformot és a szövetkezetek ügyét értették, de a 
földreform és az ipari munkásság viszonyát is, melyet Donáth vett vizsgálat 
alá. A parasztság sorsának feltárása mellett érdeklődéssel várták a munkás-
ság helyzetéről szóló híradásokat, Rézler Gyulától közölve két fontos tanul-
mányt a téglagyári és a cukorgyári munkások helyzetéről, valamint Jordáky 
Lajostól, aki az erdélyi ipari munkásság életéről számolt be. 

3 9 F é j a Géza: Építés. K. Népe, 1938. 6. 317-322. 
40Sárközi-hagyaték, i. h. 
4 1 V e r e s Péter: Polgári vagy népi nacionalizmus. K. Népe, 1938. 7. 18. 
4 2 F é j a Géza: Építés. K. Népe, 1938. Ê. 317-322. 
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E szakasz irodalmi anyagának meghatározói voltak Darvas József: Egy pa-
rasztcsalád története című alkotása, melyből öt folytatást közölt a Kelet 
Népe "Egy parasztcsalád élete" címmel; Sárközi György Dózsa-drámája (három 
folytatásban), Illyés Gyula, Fodor József, Zelk Zoltán, Sárközi György, Ta-
káts Gyula, Jankovich Ferenc, Sinka István versei, valamint Szabó Pál, latay 
Sándor, lamási Áron, lersánszky J. Jenő, Nagy István és Sárközi György no-
vellái. Itt állapította meg Szabó Zoltán, hogy "Ady halála óta nagyon nagy 
költőket vesztettünk, de talán József Attila verseinek útja vezet legegyete-
mesebben minden magyarok s szegények szívébe, minden magyarok s szegények 
gazdagodására."43 

A színvonalas folyóirat a már említett Kelet Népe társaság tervezett meg-
alakításával és az1 ún. népmozgalmi hírek közlésével igyekezett élő kapcsola-
tot teremteni a Márciusi Front óta egyre erőteljesebbé váló népi mozgalommal 
s a vele rokonszenvező közvéleménnyel. A kor politikai adottságai közt ter-
mészetesen e mozgalmi törekvések sikerültek a legkevésbé, így a Kelet Népe 
társaság is csak terv maradt, annak ellenére, hogy — valószínűleg Barsi Dé-
nes és Szabó Pál — kidolgozták programtervezetét s megküldték azt bírálatra 

44 
a mozgalom vezető személyiségeinek. Népmozgalmi téren annyit tehettek, hogy 
beszámoltak pl. a magyar parasztság művelt fiatalságához írt levelére kül-
dött válaszokról s az esemény visszhangjáról.43 Bár a Kelet Népe ebben a sza-
kaszában már nem a kisgazdapárt égisze alatt tevékenykedett, a korábban lét-
rejött jó kapcsolat nem szűnt meg, sőt folytatódott a népi-falukutató tábor 
és a kisgazdák közti együttműködés. A kisgazdapárt lapjában gyakran jelentek 
meg a népiek — mindenekelőtt Kovács Imre — írásai, s a kisgazdapárti veze-
tők egyre több kérdésben hallgatták meg, sőt kérték ki a népiek véleményét. 
1939 januárjában Eckhardt libor arra kérte Féját, hogy mint a "népi irányú 
földbirtokpolitika élharcosa" tegye meg észrevételeit a "földbirtokmegosz-
lás rendezésére" kidolgozott javaslatáról.46 

A Kelet Népében egyesült népi tábor sikeres tevékenységének eredménye-
ként 1939 márciusában már megfogalmazódott annak igénye, hogy az addigi fo-
lyóiratot a jövőben havonta kétszer jelentessék meg. Élére egy szerkesztő-
bizottságot terveztek: Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos, Erdélyi József, lamási 

4 3 S z a b ó Zoltán: József Attila összes versei. K. Népe, 1938. 7. 73. 
4 4V e г e s Péter megjegyzései a Kelet Népe társaság programjához. Féja-

hagyaték, i. h. 
4 3K. Népe, 1938. 10. és 11. szám. 
4 6E с к h а г d t libor levele Féja Gézához. Féja-hagyaték, i. h. 
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Aron, Illyés Gyula, Veres Péter, Németh László, Kerék Mihály, Erdei Eerenc, 
Varga László, Szabó Zoltán, Juhász Géza, Tamás Mihály, Fodor József, Sárközi 
György, Ortutay Gyula, Jankovich Ferenc, Takáts Gyula, Sellyei József, Szabó 

47 
Pál, Féja Géza, Kovács Imre, Darvas József, Gulyás Pál részvételével. A név-
sor mutatja, hogy az adott pillanatban lehetőséget láttak a népi irány min-
den képviselőjének és a velük rokonszenvezőknek egy táborba fogására. 

Az ismét megújult, immár 15 naponként megjelenő Kelet Népe első száma 
1939 augusztusában jelent meg, újság alakban, címbetűit Széchenyi Kelet Népe 
című könyvéről kölcsönözve. A tervezett szerkesztőbizottság nem jött létre, 
a lapot továbbra is Szabó Pál jegyezte mint felelős szerkesztő és kiadó. Fé-
ja neve már nem szerepelt a lapon, ez azonban nem szakítást jelentett, hisz 
ekkor még a Szabad Szónak továbbra is társtulajdonosa és szerkesztője. Az e-
gyüttes fellépés gondolatát fogalmazta meg Szabó Pál újabb bemutatkozója: "A 
Kelet Népe nem olvasnivalót ad, hanem fegyvert a magyar kezébe... kétheten-
ként harcolni fogunk a szellemi honvédelem és a teljes magyar reform fegyve-

48 
reivel egyaránt..." A Szabó Zoltán ekkor induló mozgalmára való közvetett 
utalás, valamint annak hirdetése, hogy "Az új Kelet Népe a Nemzeti Paraszt-

49 
párt ideológiai folyóirata" — a népi tábor együttes fellépésének lehetősé-
gét sugallta. Pár hét múlva azonban kitört a II. világháború, s átmenetileg 
a nehezen összeverődött népi tábor is szétszóródott. A Kelet Népe törzsírói 
viszont együtt maradtak, s e rövid négyhónapos szakasznak is ugyanazok vol-
tak a munkatársai, akik a Válasz és a Kelet Népe egyesült szakaszának megha-
tározói voltak. 1939 decemberében következett be az utolsó, jelentős fordu-
lat a folyóirat történetében, amikor Szabó Pál — akinek a Szabad Szó is a 
kelleténél több gondot okozott — eladta azt Móricz Zsigmondnak. A folyóira-
tot az 1939 augusztusában megszűnt Szép Szó munkatársai is szerették volna 
megvásárolni, de a népiek természetes összetartozása következtében fel sem 
merült, hogy a Kelet Népe netán anyagi haszon miatt kikerüljön a szekértá-
borból . 

47 S z a b ó Pál levele Veres Péterhez. V e r e s Péter-hagyaték, i. h. Ms. 
5499/225. 
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241 



В. N Ä D O R O R S O L Y A 

A TERMÉS LÉTREJÖTTÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 
A LEVELEZÉS TÜKRÉBEN 

Brassóban, 1937 októberében mutatkozott be először az erdélyi magyar i-
rodalom új nemzedéke, azok a fiatal írók, költők, akiknek az indulása már a 
kisebbségi évekhez kötődött. Ott volt Bözödi György, Kiss Jenő, Szabédi Lász-
l ó — a Termés későbbi alapítói közül, majdani ellenfelük, Vásárhelyi Zieg-
ler Emil, a munkásíró Nagy István és Wass Albert, aki Marosvécs mintájára 
Vasasszentgotthárdra hívta nemzedéktársait. Műveiket kötetben is megjelen-
tették Új Erdélyi Antológia (Kolozsvár, 1937) címmel. Ez a nemzedék jelen-
tette az ugyancsak októberben (2—4.) megtartott Vásárhelyi Találkozó derék-
hadát, azét az összejövetelét, amelyen először fogalmazták meg egységesen, a 
demokratikus eszmeiség jegyében a kisebbségbe szorult erdélyi magyarság hit-
vallását — megmaradásának feltételét. Ók hozták létre 1939-ben az Erdélyi 
Enciklopédia könyvkiadói vállalkozást, amelynek keretében — a Magyarország 
felfedezése-sorozathoz hasonlóan — szociográfiai indíttatású művek jelentek 
meg, főként olyanok, amelyeket az Erdélyi Szépmíves Céh nem vállalt. A har-
mincas évek második felében kezdtek kialakulni az új nemzedéken belüli cso-
portosulások, a szorosabbra fűzött baráti kötelékek — ez az általános hely-
keresés időszaka volt. Egy csoportosulás ezek közül a lermés közvetlen lap-
előzményének tekinthető. 1935-ben félhavi szemlét indítottak Kolozsvárott 
Koós-Kovács István felelős szerkesztésében. Mindössze hat száma jelent meg, 
azután az anyagi nehézségek miatt átadták a lapengedélyt — és ezzel együtt 
nevüket, a Hitelt — az 1936—44-ig ugyanezen a néven megjelenő folyóiratnak. 
A főmunkatársak között volt Bözödi György, Kárász József, Venczel József, 
Szabédi László, Makkai László, Szabó Lajos, Szenczei László; szerepelt benne 
Kiss Jenő és Szemlér Ferenc néhány írása, valamint illusztrációként Gy. Sza-
bó Béla egy-egy fametszete. Az 1935-ös Hitel irodalmi jellegű szemle volt — 
írtak egyebek között a lengyel, a román irodalmi életről, arcképsorozatban 
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mutatták be a fiatal magyar írókat (Illyést, Kodolányit stb.), műfordításo-
kat közöltek és könyvrecenziókat, s minden számban volt legalább egy cikk a 
nemzeti, ezen belül a nemzedéki önismeret kérdéséről, az erdélyi kisebbségi 
kulturális élet alakulásáról. Az új nemzedék mind több írással jelentkezett 
az Erdélyi Helikonban, a Korunkban, a Pásztortűzben, a Keleti Újságban, az 
Ellenzékben, a Brassói Lapokban, az Erdélyi Fiatalokban és a Hitelben is. 

A bécsi döntés után a Magyarországhoz visszakerült Észak-Erdélyben az a 
kisebbségi írói szemlélet, amely a megelőző időkben megtartó erő volt, idő-
szerűtlenné vált. Egyénnek és közösségnek egyaránt meg kellett találnia azt 
a módot, közlési és magatartásformát, amely az erdélyiség sajátos színeit 
megőrizve igazodik a megváltozott körülményekhez. Módosultak a publikációs 
lehetőségek is: egyfelől, mert a megnagyobbodott Magyarország minden sajtó-
terméke szívesen közölt erdélyi íróktól; másfelől, mert a fentebb említett 
kisebbségi magyar lapok közül csak két irodalmi fórum maradt (az Erdélyi He-
likon és a Pásztortűz), a Hitel a társadalomtudományok felé hajlott, keveset 
foglalkozott az irodalmi élettel, a Kelet Népe pedig 1942-ben, Móricz halála 
után megszűnt. A negyvenes évek elejére erősen visszaesett a két vezető iro-
dalmi lap színvonala, fokozatosan elszürkültek, bezáródtak, s mind érezhe-
tőbbé vált, hogy valamiféle pezsdítő változásra lenne szükség. Hasonló bezár-
kózás, a vállalkozókedv lankadása volt tapasztalható az Erdélyi Szépmíves 
Céhnél is. A fiatal nemzedék azonban egyre erősödött, s együttes helyet kö-
vetelt magának az irodalomban. Antológiájuk, az Üdvözlégy szabadság az 1942-
es könyvnapra jelent meg Szentgericzei Jakab Jenő kiadásában (később б vál-
lalta a Termés és a tervezett könyvsorozat megjelentetését is). Szabédi 
László alábbi levelében már a formálódó írói közösség terveiről ír: 

Kedves Gyurka! 
Asztalos, Kiss J. és én — félig-meddig Jékely is, de б időközben nász-

útra ment — elhatároztuk, hogy átvesszük a Pásztortüzet. A baráti körnek 
(Járosi, Császár, Tavaszi, Moldován, Kéki) megtettük az ajánlatot: teljesen 
átvesszük a lapot. Választ augusztus 20—25-re ígértek. Ezt abban a remény-
ben indítottuk el, hogy Te is támogatod az ügyet. Számítunk rajtad kívül Ko-
vácsra és Gagyira is. Sokat tárgyalunk ebben az ügyben és sok érdekes ta-
pasztalatot szerzünk. Ha közelebbről nem jelentkezel Kolozsvárt, bővebben 
informállak levélben. De ha lehet, inkább élőszóval számolnánk be a dolog-

3A Bözödi Györgynek szóló levelek az író tulajdonában vannak. Szabédi 
László 1942. július 30-i levelét az Igaz Szó 1969. 3. száma közölte. 
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ról. Ez az ügy, más dolgokkal egyetemben szóba fog kerülni a Helikon gyűlé-
sén is. Jövő hónap 14—15—16-ra van összehíva a találkozó. 

Mint hallom, Tompa L.-ék is akarnak valamit, a Zord időket feltámasztani 
M.v.helyt. Jele, hogy valamit igazán kell csinálni. Ajánlatuk egyébként ki-
tűnő meglepetés volt, reméljük eredménnyel jár. Egyelőre nehézség az, hogy 
Ziegler katona, s nélküle nem akarnak dönteni. 

Legközelebb többet. Hogy vagy? írj. Szeretettel 
ölel 

Laci 
Kvár, 1942. júl. 30. 

Nb. 
Nemcsak a lapról van szó! írói közösséget akarunk alakítani! 
lagok: 
Asztalos, Bözödi, Jékely, Kiss, Szabédi, Wass, Kovács Gy., Gagyi, Hegyi, 
Varró, Horváth I., Derzsi, Szabó Lajos, esetleg mások is. Ezeken kívül még 
számos munkatárs. Légy jó, írd meg a véleményedet az írói közösség megalakí-
tásának a gondolatáról. 

L. 

Kovács Gyurkát üdvözlöm. 
Nekik is küldtünk levelet, egyelőre várjuk válaszodat. 

L. 

A felsorolt nevek legtöbbje már előfordult az Új Erdélyi Antológiában, 
az Üdvözlégy szabadságban, Bözödi, Jékely, Kiss Jenő és Szabédi nemzedéki ve-
zető szerepe mind élesebben rajzolódik ki a negyvenes évek elejére. Levele-
zésükből kitűnik, milyen szövevényes rendszerrel kellett megküzdenie annak a 
formálódó íróközösségnek, amelyik sem a Helikonhoz, sem a Vásárhelyi Ziegler 
irányította Pásztortűzhöz nem akart tartozni. Az alapító tagok többsége Ko-
lozsvárott lakott, így élőszóban értesülhettek az újabb fejleményekről. Bö-
zödi azonban nem mindig tudott Kolozsvárra utazni, ezért barátja, Szabédi 
László hosszú levelekben tájékoztatta a tervekről, a tárgyalásokról és a He-
likon előtt képviselendő álláspontról. Szerencsére mindketten megőrizték a 
kapott leveleket, így ezeket időrendi sorrendbe állítva, végigkövethető a 
mindössze nyolc számot megért, de tartalmát tekintve igen értékes évnegyedes 
folyóirat, a Termés létrejötte. 
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Kedves Laci! Mvásárhely, augusztus 3. 

Végre, hogy valamit csináltok a sok tervezés után. A Pásztortűz átvéte-
le, ha sikerül, roppant nagy jelentőségű volna mindnyájunk számára, nemcsak 
nemzedékünk szempontjából, hanem egyénileg is, mert akkor bizonyára többet 
dolgoznánk. Én most veszem észre magam, hogy nem szándékosan, de "véletle-
nül" már évek óta nem írtam oda sem, valahogy meg is feledkeztem, hogy léte-
zik, annyira eljelentéktelenedett. Ennek az eljelentéktelenedésnek szándék 
nélkül mi is okozói voltunk ugyan, de legfőképpen V. Z., aki amolyan dilet-
táns műtörténeti lappá képezte át. Legnagyobb örömmel vennék részt a munká-
ban, ha — ismétlem — sikerülne, de erre nem sok reményem van... V. Z.-től 
nem lesz könnyű megszabadulni, vele pedig nem lehet. Főleg azért nem lesz 
könnyű, mert az engedély az б nevére szól, átírása pedig nagyon nehéz. Nem 
lehetetlen, de nehéz, viszont ha más akadály nem lesz, ezt talán el lehet 
intézni. 

Az írói közösségre feltétlenül szükség lesz, de a siker érdekében kér-
lek, egyelőre csak a ti magatok nevében beszéljetek és intézzétek a dolgokat.. 
Tudom, hogy mennyire hátrányára volna az elhatározásotokra, ha felmerülne az 
én nevem is, különösen a közeli Helikon-találkozón, ahol megbeszélik a dol-
got. Általában a Helikon és az egyes vezetők előtt is annyira vörös posztó a 

2 
nevem, hogy idegesítené őket, ha arra gondolnának, hogy engem is szerephez 
juttatnak azáltal, ha a lapról lemondanak. Viszont az Asztalos, Jékely és 
Szabédi neve olyan, amiért meghozzák esetleg ezt az irodalmi áldozatot, ha-
bár a Járosi—Tavaszi front nagy szívfájdalmával számolnia kell. Lehet, hogy 
borúlátó vagyok, de én ismerem annyira csökönyösnek ezt a baráti kört, hogy 
ilyen áldozatot ne tételezzek fel róluk. Ha ugyan egy másik körülmény nem 
kényszeríti őket: a napról napra fogyó előfizetők, az anyagi zavarok és a 
ráfizetés, amit esetleg megsokallhattak. 

De ezen a ponton számunkra is kérdések merülnek fel. Anyagiakat kell 
vállalni a lappal, mert az első hónapokban legalábbis biztos a ráfizetés. 
Nem tudom, erre nézve milyen tervetek vagy megoldásotok van, de jó előre fi-
gyelembe kell venni. De ezt a kérdést is megoldjuk valahogy, én például haj-
landó vagyok tőlem telhetőleg anyagi áldozatot is vállalni. Tehát minden kö-
rülmények között ütni kell a vasat és feltétlenül ki kell erőszakolni tőlük 
a lapot. Erre most van a legjobb alkalom, mert mélyponton állanak, nem sza-
bad lélegzethez engedni őket, mert ha egy-két héten belül nem oldódik meg, 
akkor ismét elposványosodik és reménytelen huzavona lesz belőle. 

2 A konfliktust a Székely bánja kiadása okozta. 
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Sajnos nem tudom megígérni, hogy közelebbről személyesen felmegyek, me-
gint katona van a szerkesztőségben és fokozottan több a dolgunk. Várom tehát 
a megígért részletesebb levelet, mindenről alaposan írj. Az én végleges fel-
utazásom még nem aktuális, mert az egyetemen még nem kaptam meg az abszolu-
tóriumot. Állítólag azért, mert nyár van, a tanárok elszéledtek és nem tud-
nak ülést tartani, hogy kérésem letárgyalják. Gredinárt megbíztam, hogy vi-
selje gondját az ügynek, és értesítsen, mihelyt meghozzák a határozatot. Két-
szer beszéltem vele azóta telefonon, azt mondta, hogy minden a legjobban 
megy és egészen biztos, hogy az ősz elején a legelső ülésen elintézik. Ezzel 
kapcsolatosan arra kérlek meg téged, Laci, de ne haragudj, hogy mondd meg a 
könyvtár új igazgatójának, miképpen áll az ügyem és mihelyt az abszolutóri-
umot megkapom, felmegyek és elfoglalom az állást. Rettenetes itt Vásárhelyen, 
hogy a lap mellett3 semmit sem tudok dolgozni, éjjelemet-nappalomat megöli, 
úgyhogy mikor visszajöttem legutóbbi kvári látogatásomról, pár nap múlva el-
határoztam, hogy nem habozok többé, hanem felmegyek. Most úgy áll a helyzet, 
hogy előreláthatólag szeptember végén vagy október elején költözöm fel Kvár-
ra. Már nagyon várom, mert a sok munka mellett hiányzik a társaság, a ti 
társaságotok, mert nagyon összeszoktunk és amikor ellentétes állásponton vi-
tatkozunk is, nagyon megértjük egymást. Itt nem találok olyan embert, akivel 
beszélni lehetne, mert vagy bólongatnak, mindent helyeselnek, vagy hülyesé-
geket mondanak. 

Kérlek, ne felejtsd el felutazásom állásáról értesíteni Herepeyt, nehogy 
azt gondolja, hogy hanyagságból nem jelentkezem, vagy esetleg nem akarok 
menni. Hogy el ne felejtsem, az itteni Zord Idők megindítása nem komoly és 
kútba esett az egész terv. Egy Pestről idekerült kollégánk naiv tervezgeté-
se volt, de úgy a nyomda, mint az engedély körül már az első lépéseknél meg-
bukott. Szegény Tompa László egészen komolyan vette, úgy látszik, jó beszé-
lőtehetséggel rendelkezik a kollégánk. Múlt héten Udvarhelyen voltam és be-
széltem vele, én el is felejtettem az egész Zord Idők-ügyet, б kezdett ér-
deklődni, hogy mi van vele, mert megbízták a főszerkesztéssel és azóta még 
levelet sem kapott. No de ezt nem ómennek mondom a tervetekkel kapcsolatban, 
csak azért, hogy konkurenstől nem kell tartanunk. 

írj Laci, minél előbb, de jó lenne, ha lejöhetnél. 
Szeretettel ölellek: ^ 

Bözödi György 

3Bözödi György a marosvásárhelyi Székely Szó munkatársa volt. Később egy-
idejűleg dolgozott a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban és a Székely Szónál. 

4Д Szabédi Lászlónak szóló levelek Székely Rozália tulajdonában vannak. 
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Kedves Gyurka, 

ne haragudj, hogy kézzel írok, de elromlott a gépem. Ebben a pillanatban ol-
vastam a leveledet s rögtön válaszolni akarok. 

Tulajdonképpen úgy áll a dolog, hogy Asztalos, Kiss és én összejöttünk, 
hogy valamit csinálni kéne. Abból a kezdeményből indultunk ki, ami a román 
hatóságok miatt maradt félbe, a kiszállásokból. Folytatni kellene valamilyen 
formában a közös munkát. Az Üdvözlégy Szabadság szép sikere megmutatta, hogy 
igenis volna mód rá, hogy közönséget kapjunk magunknak (kb. 600 példányban 
ment el egy hét alatt és bár a Magyar Nemzet felszisszent — Spectator! — 
nekünk még ez is tetszett). A Nagy tapasztalat az volt, hogy a változásra 
csak mi reagáltunk méltó módon, valamint az, hogy tudtunk reagálni, ámbár 
illetékes körök elfelejtettek felszólítani minket, hogy alkossunk egy anto-
lógiát. Kiadót is kaptunk (Jakab Jenőt), vagyis új erőkkel is számolhatunk. 
A beszélgetésből az alakult ki, hogy úgy látszik, nagyobb erőt jelentünk, 
mint amennyit általában szoktak nekünk tulajdonítani. Felmerült tehát az í-
rói közösség megalakításának gondolata. A munkatervet három pontban határoz-
tuk meg: 1. kiszállások és városi irodalmi felolvasások, 2. könyvsorozat (a 
Jakab J. kiadásában) és 3. folyóirat. így jutott eszünkbe, hogy mielőtt új 
folyóirat alapítására szánnók rá magunkat, ajánlatot teszünk a Pásztortűz 
átvételére. Az ajánlatot meg is tettük Moldován Palinak, megkérve őt, hogy 
ajánlatunkat továbbítsa a Pásztortűz baráti közösségének, s adjanak módot 
nekünk egy teljes számban való beszélgetésre. Össze is ültünk (ők öten, mi 
hárman), de kiderült, hogy ajánlatunkat félreértették (gyanúm szerint szánt-
szándékkal). Mi ugyanis azt mondtuk, hogy a lap vezetését teljesen át akar-
juk venni, de ami a lap tulajdonjogát illeti, abból csak annyi részt igénye-
lünk, amennyi számunkra a teljes szellemi függetlenséget biztosítaná; ha a^ 
zonban úgy látnák jobbnak, mi a lap tulajdonjogát is teljes egészében átvál-
laljuk. Ök ezt úgy értelmezték, hogy belterjesebben be akarunk kapcsolódni a 
lap munkájába s azt örömmel vették, s a következő formulát ajánlották: Pász-
tortűz, alapította Reményik Sándor, Tavaszy S. közreműködésével, szerkeszti 
Szabédi László vagy Asztalos István, vagy Kiss Jenő. Mi aztán kifejtettük, 
hogy ez nem felel meg a mi elképzelésünknek. Mi csak a Reményik nevét vol-
nánk hajlandók átvállalni, tehát: Pásztortűz, alapította Reményik Sándor, 
szerkesztőbizottság: Asztalos, Jékely, Kiss, Szabédi; felelős kiadó Szabédi 
(vagy valamelyik). Ez a siker kedvéért. Az eredeti elképzelésünk az volt, 
hogy Asztalos és Bözödi szerkesztik a lapot. Megtudtuk azonban, amit leve-
ledben magad is írsz, hogy a te neved vörös posztó s nem akartuk már eleve 

.247 



kockáztatni az ugy siKerex. tusse szegyenruK is a uoiyui, ue veyereomenyDen 
itt úgyis csak formaságokról van szó. Mi Reád minden körülmények között szá-
mítunk. Erre aztán azt mondták, hogy végleges választ augusztus végén adnak, 
addig megbeszélik V. Zieglerrel is a dolgot. Időközben Kéki írt V. Ziegler-
nek (de neveinket, elég ügyetlenül nem említve), mire V. Z. egy dühös vá-
laszt adott, hogy amíg б magyar honvéd, mik nem készülnek a háta megett. le-
hát valóban el kell készülni a legrosszabbra. Közben mi elhatároztuk, hogy a 
dolog méregfogát kihúzzuk a Helikon felé, s felkerestük előbb lamásit, aki 
örömmel vette elhatározásunk, majd Kovács Lacit is (itt a formula az volt, 
hogy б, a Helikon szerkesztője, nyugtassa meg a Pásztortűz baráti körét, 
hogy nem lát a lap átvételében ellenséges aktust). lamási figyelmeztetett 
arra, hogy 14—15—16-án helikoni összejövetel lesz Vécsen, s azon tisztázzuk 
az új írói közösség viszonyát a helikoni írói közösséghez. E tekintetben még 
hátra vannak a megbeszélések: nyilván konkrét ajánlatokkal kellene előálla-
ni. E pillanatban még azt sem tudjuk, mi volna jó, az-e, ha az írói közössé-
get valóban megalakítanánk még 15-e előtt, vagy a vécsi összejövetel utánra 
halasztanánk. Légy elkészülve, hogy esetleg döntünk nálad nélkül, de minden-
képpen számítunk arra, hogy nem dezavuálsz majd minket. 

Erre a vécsi összejövetelre engem is elhívtak. Mondtam Jenőéknek, hogy 
én már évek óta csak azért várom ezt a meghívót, hogy kellő formák között 
elháríthassam a meghívást; ők azonban azon az állásponton vannak, hogy most 
mindenesetre menjek el, hogy minél többen legyünk. Valószínű, hogy valóban 
elmegyek. Mindenesetre kíváncsi vagyok, mi lesz. Újra akarják szervezni a 
Helikont. Bizonyára ki akarják küszöbölni a zsidókat. Meglátjuk, meddig men-
nek el, s azt is, milyen szerepet szánnak nekünk. Rossz jel, hogy léged úgy 
látszik, semmi körülmények között sem hajlandók meginvitálni, ill. Jánossal 
meginvitáltatni. Kár, hogy nem vagy itt; sok mindent lehetne s kellene most 
megtárgyalni. 

De végeredményben azt hiszem, most már mennek a dolgok maguktól. A mi 
írói közösségünket én természetes alakulatnak látom ahhoz, hogy ne féltsem 
apró esetlegességekről. Van itt egy-két olyan fontos pont, ami nem érdemünk, 
de helyzeti előnyünk: közülünk kimaradtak a zsidók s mi magunk nem voltunk 
soha szabadkőművesek. Én annak, aki volt, nem rovom fel, hogy volt; tény a-
zonban, hogy mégis egészségesebb dolog, ha nem kell kimagyarázásokkal kez-
deni, hanem eleve mentesek vagyunk mindenféle ballaszttól. 

Ami a lap anyagi oldalát illeti, Jakab Jenő venné át a lapot, de ezt még egy 
ideig nem publikáljuk. Ő is veres posztó! De mi magunk is részt akarunk vál-
lalni . 
248 



\ 

Herepeyvel meg fopom beszélni az ügyedet, holnap megyek fel a könyvtárba — 
szabadságon vagyok — . 

Egyelőre nem is írok többet (rest a kezem; elszoktam, hiába, a kézzel való 
írástól). Esetleg a vécsi összejövetel után Vásárhelyre is lenézek. Addig is 
szeretettel ölel 

Sz. László 
Kvár, 1942. aug. 5. 

Kedves Laci! Marosvásárhely, 942. aug. 6. 

Leveled sok fontos kérdést vet fel és sietek a válasszal, mert mint lá-
tom, határidők szerepelnek és azoknak eljötte előtt még sok mindent tisztáz-
nunk kell. Örvendek, hogy az Asztalossal és Kissel [!} folytatott beszélge-
tésekben arra a megállapításra jutottatok, hogy nemzedékünk, vagy társasá-
gunk nagyobb erőt jelent, mint amit általában szoktak nekünk tulajdonítani. 
Ezt én már nagyon rég mondom, annál is inkább, mert jól látom, hogy ennek 
tudatában vannak a helikoni oldalon és szándékosan igyekeznek eljelentékte-
leníteni, szétforgácsolni és szétzülleszteni és a meglévő erő továbbfejlődé-
sét megakadályozni. Ezért sürgettem mindig, hogy tennünk kell valamit, a He-
likon és a Pásztortűz mellett és azok ellenére is, Velük bármilyen kompro-
misszum csak a mi hátrányunkra és jelentőségünk csökkentésére lehet. Termé-
szetes, hogy a Pásztortüzet nem vehetjük úgy át, hogy "belekapcsolódunk in-
tenzívebben", mert arról mondanánk le, amit éppen tenni akarunk. Nagyon jól 
tudom, hogy nem annyira zsidómentes magatartásom és gondolkozásom miatt let-
tem vörös posztó mindkét kör szemében, hanem azért, mert ezt az állásponto-
mat — ellenük irányuló, függetlenülni igyekező álláspontomat már régen lát-
ják. Hiszen már a román idők végén is inkább pesti lapokba írtam, két rossz 
közül — a nagyobbikat választva. 

Úgy látom a jelekből, főleg a ti megmozdulásotokból, hogy mindnyájunk 
számára elérkezett most már a döntés pillanata. Ha most nem vagyunk elég e-
rősek megvívni a magunk harcát — ezt pedig minden írói nemzedék meg kellett 
tegye, aki valamire jutni akart — , akkor újabb hosszú esztendőkre eljátsz-
szuk a lehetőséget. Az esztendők pedig nagyon telnek és ha nem vigyázunk, 
kiesünk az időből és azt vesszük észre, hogy majd nálunknál is fiatalabb 
nemzedék jelentkezik és mi erőtlenségünkben teljesen háttérbe szorulunk, ö-
rökre jelentéktelenek maradunk. De hogy ez a kérdés mennyire nem csupán nem-
zedéki kérdés, hanem szellemi alkat kérdése is, mi sem bizonyítja jobban, 
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mint éppen antológiátok. Régóta tudjuk, hogy mi másképpen gondolkozunk és 
másképpen látunk, mint a helikoni társaság, ez bármelyikünk írásaival köny-
nyen szemléltethető, tehát nekünk szellemileg nem sok kapcsolatunk van azok-
kal, akikkel most tárgyalnunk kell függetlenségünk ügyében. Viszont attól 
félek, hogy a sok tárgyalás a mi hátrányunkra lesz, nemcsak eléggé harcos ma-
gatartásunk, hanem szervezetlenségünk miatt is. Az ilyen dolgokat nem lehet 
az ellentáborral való tárgyalásokkal kezdeni, hanem — ne mosolyogj! — for-
radalommal. Ennek az utóbbinak a szellemi eszközeit is fel kell használnunk. 

• Azt hiszem, látod, hogy nem elmélkedés ez a hosszúra nyújtott levél, 
mert konkrét dolgokra vonatkozik. Én úgy látom, eljött a döntés ideje mind-
nyájunknak. És úgy látom, nekem csak akkor van közöttetek helyem, ha ezt az 
álláspontot magatokévá teszitek. Ha most is félmegegyezéssel, vagy békés ki-
egyezéssel zárul a felkavart ügy, attól félek, szükségképpen szétválnak a mi 
útjaink is, mert én inkább a magányba zárkózom, semhogy olyan körökben sze-
repeljek, melyeknek az erkölcse, szelleme és célja számomra idegen. A becsü-
let és a barátság kötelez arra, hogy ezt neked megírjam. 

Nem akarok jósként szerepelni, de mostani leveled megerősíti azt, amit 
legutóbb írtam a Pásztortűzzel kapcsolatos aggályaimról. A személyeket és a 
viszonyokat ismerve, kedvező hangú értesítésed dacára is tisztában voltam 
vele, hogy ez a terv nem sikerülhet, mert ők nem adják át a lapot. Nem adják 
azért, mert nem akarnak lemondani róla, ez természetes, és főleg nem adják 
azért, mert minket, a rettegetteket engednének ezáltal előre törni. Ők komp-
romisszumot szívesen tesznek addig, amíg a saját ügyüket nem érinti hátrá-
nyosan, az pedig, ha "belekapcsolódunk", nekik mérhetetlen előnyükre lenne, 
amilyen mérhetetlen hátrányunkra nekünk. Megnyugtat, hogy leveledből ítélve 
ezt a módot is elutasítjátok és a dolog elintéződik azzal, hogy félreértés 
történt. 

Másik aggasztó körülmény, hogy a helikoni tanácskozástól tették függővé 
a dolgok további alakulását. Ez ismét csak taktikai fogás lehet, de nagyon 
átlátszóan rosszindulatú fogás velünk szemben. Hogy ugyanis a Pásztortűz ü-
gye felett miért kell a Helikonnak dönteni, azt a fennálló kapcsolatokat is-
merve sem tudom megérteni. Sértőnek találom, hogy egy ilyen ügyben is a He-
likon elé ráncigáljanak bennünket, mint valami legfőbb ítélőszék elé, holott 
a Helikonnak erre sem erkölcsi, sem szellemi, sem irodalmi ereje vagy joga 
nincs. Ellenben ez a módszer kitűnően alkalmas a mi társaságunk bomlasztásá-
ra. Hogy ezt mennyire tudják, a tanácskozás előkészítése elárulja. Tudtommal 
csak téged hívtak meg, mint új fiút, ha esetleg másokat is hívtak, az csak 
rontja számunkra a helyzetet. Mert ha egyszer elmentetek és belekapcsolódta-
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tok, azután már sokkal rosszabb "kikapcsolódni". Úgy látom, mint te is írod, 
hogy nem kizárólag a régi helikoni összejövetelről van szó, hanem új írói 
közösség alakításáról. A régi társaságot megtisztogatják, lehetőleg kihagy-
ják a zsidókat és új erőkkel frissítik fel magukat. Téged, amint látom, ez 
az új lehetőség késztet arra, hogy esetleg elmenj, habár, mint írod, azért 
várod a meghívást, hogy határozott visszautasítás megindoklására legyen al-
kalmad. Jól tudod, hogy én ugyanígy vagyok, azzal a különbséggel, hogy engem 
meg sem hívtak. Teljesen a te dolgod, hogy végeredményben miként határozol 
és elmész-e, de ebben a fontos pillanatban szükségesnek látom mégis a magam 
részéről hozzászólni. Azt írod, azért mennél el, hogy társaságunk nagyobb 
számban legyen képviselve. De miért legyen "nagyobb számban" képviselve? Ha 
arról van szó, hogy a társaság akar megbeszélni valamit vagy ők akarnak meg-
beszélni a társasággal, akkor menjen el az egész társaság! (...) 

Ti állítsatok össze egy névsort azokból, akiket az írói körötökben vagy 
baráti körötökben szerepeltetni akartok, akár munkaközösség, vagy főmunka-
társak a lapnál, vagy bármilyen címen, ez nem fontos. Fontos az, hogy ez a 
névsor elkészüljön, meg végre tisztázná számunkra is, hogy kikről és miről 
van szó. Ezt a névsort sürgősen nyújtsátok be a Helikonnak, jelezve, hogy ha 
valamit meg akarnak beszélni a társasággal, amely a Pásztortüzet át akarja 
venni, úgy ezekkel az emberekkel beszéljék meg, mert helyettük egy-kettő nem 1 
nyilatkozhatik. Nem szükség, hogy ez a megbeszélés a helikoni találkozón 
történjék, ők csak tárgyalják meg maguk között a maguk ügyét. Meg lehet ezt 
beszélni külön, Kolozsváron is, a helikoni tanácskozás előtt, vagy után. így 
egyúttal te is mentesülnél nehéz helyzetedből és szétforgácsolódásunk nem 
haladna tovább. Ne felejtsd el, nagy pluszt jelent számunkra, amit különben 
jeleztél, hogy mi feddhetetlenek vagyunk múltunk és szellemünk tekintetében, 
őnekik éppen ilyen emberekre van szükségük mostani válságukban a felfrissü-
léshez. Mindent nem, de sok mindent tudok, mi kényszerítette a Helikont erre 
az átalakuló és tisztogató gyűlésre: élet vagy halál kérdése számukra, hogy 
sikerül-é. Azt pedig nem engedhetjük meg, hogy a mi feláldozásunkkal bizto-
sítsák további silány és hitem szerint soha többé már nem életképes létezé-
süket. 

Az előbbi ajánlatom megvilágítására még el kell őszintén mondanom: ha az 
általam benyújtott névsort változtatás nélkül elfogadnák és a társaságot 
meghívnák a megbeszélésekre, abban az esetben én is hajlandó volnék elmenni. 
Elmennék, mert nem a Helikon gyűlésére mennék, hanem hogy a mi közös ügyünket 
képviseljük és megtárgyaljuk. Ez azonban semmiképpen sem jelenthetné a heli-
koni tagság színezetét, amitől ösztönösen irtózom, hanem lényegében ennek az 
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ellenkezőjét. Bár, mondom, nem látom be, hogy egyáltalában miért kell velük 
tárgyalnunk a magunk ügyéről és miért nem intézhetjük tőlük teljesen függet-
lenül. 

Ennek az utóbbinak ez volna a módja. Teljesen új lapot indítani, ami ne-
héz ugyan, de nem lehetetlen. Másik mód: tárgyalni esetleg az Erdélyi Szem-
lével, amit tetszés szerint átalakíthatnánk. Nagy László régóta ajánlgatja 
nekem, azt hiszem, át lehetne venni... Ha a Pásztortűz ügye nem halad jó me-
derben, nem érdemes erőszakolni, hogy nevetségessé tegyük magunkat. 

Amint írod, a lap terve a falulátogatásokkal és a könyvkiadással kapcso-
latos. Nagyon helyes, de annál nagyobb függetlenségre van szükségünk és el-
távolodásra a Helikontól, nem pedig arra, hogy te és esetleg mások is egyé-
nenként most kerüljenek közelebbi függő viszonyba vele. Elképzelem azt a 
helyzetet, hogy ezek után a falusi kiszállásaink úgy szerepelnének, mint "a 
helikoni írók egy csoportja". Annál rosszabb a helyzet, mert Kiss mellett 
tudomásom szerint már Asztalos is benne van, így nekünk kívülállóknak nagy 
veszteség lenne, ha te is oda kerülnél — viszont nekik annál nagyobb nyere-
ség. Vigyázzatok tehát. Hogy kedvenc Petőfidet idézzem, habár nem Gyüldéről 
van szó, de éppen olyan rosszról: "Rókák barlangja az, hová beléptetek, S ha 
más bizonyság nem volna is, Elég az, hogy papok tanyáznak köztetek". Találd 
ki, hogy a papok helyett most kik vannak a barlangban. 

Sürgős válaszodat várom. Ha úgy döntesz, hogy elmész a találkozóra, sze-
retném, ha előző napon bejönnél Vásárhelyre, nem nagy kitérő és megérné. 

Szeretettel ölel: 
Bözödi György 

Amint a fenti, néhol meglehetősen indulatos hangvételű levelekből lát-
szik, nemcsak a Helikon írói készültek nagy, átszervező tervekkel a 15. ma-
rosvécsi összejövetelre, hanem a fiatalok, a nagyjából egykorú nemzedék meg-
hívott és meg nem hívott képviselői is. Asztalos Istvánt, Jékely Zoltánt és 
Szabédi Lászlót ekkor választották a munkaközösség tagjává. A találkozóról 
kiadott Tájékoztató jelentés szerint a második napon jelentette be Szabédi 
László az írócsoport megalakulását, s röviden a programját is ismertette. 
Asztalos a Szabédi-levélből már ismert hárompontos közművelődési javaslatból 
kettőt, az olcsó könyvsorozat és az ismeretterjesztő előadássorozat tervét 
terjesztette a Helikon elé. A harmadikat, a lapinditást nem, mert addigra 
még nem alakult ki a végleges megoldás: a Pásztortűz átvétele egyre bizony-
talanabb lett, az Erdélyi Szemle pedig mindvégig csak lehetséges ötlet ma-
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radt. A Helikon elfogadta a fiatal nemzedéki csoportot, de sem róla, sem a 
Termésről nem emlékezett meg egyetlen sorban sem fennállásukig, 1944 őszéig. 

Nyilatkozatuk, A magára talált Erdély szava 1942. október 18-án jelent 
meg először a Keleti Újságban. (Később több lap is közölte szó szerint vagy 
kivonatos formában.) A fiatalok önállóság-igénye, különbözőségük okainak és 
jellegének a feltárása nem jelentett egyben szakítást is: a kiáltványt alá-
írók fontos feladatuknak tekintették az addigi szellemi értékek megőrzését, 
az "erdélyiség" továbbvitelét a megváltozott körülmények között is. Elhatá-
rolták magukat a hangoskodó magyarkodástól, ehelyett a valós magyar szellemi 
értékek közvetítését vállalták fel, kapcsolódva ilyenformán a népi mozgalom-
hoz. Ebben már Termés címmel szerepel az íróközösség folyóirata. Körülbelül 
szeptember közepére alakult ki a lapszerkezet, a rovatok jellege és címe. 
Abban a levélben, amelyet Asztalos István küldött Bözödi Györgynek,5 olvas-
ható, hogyan zárult le a Pásztortűz ügye, s hogyan döntöttek a saját irodal-
mi fórum dolgában. 

Kedves Barátom! Kolozsvár, 1942. évi szeptember 25-én 

Mivel már oda értek a dolgok, engem bíztak meg a többiek, hogy téged 
mindenről tájékoztassalak. 

A "Pásztortűz" — ügye megfeneklett. Húzták-halasztották s már tisztán 
lehetett látni, hogy hamarébb lesz Magyarország szociális kérdése elintézve, 
mint hogy ők nekünk átadják a lapot. A napokban levelet írtunk nekik azzal, 
hogy a nem válaszadást is nemleges válasznak vesszük. De hát már pontot le-
het tenni a "Pásztortűz" után. Most már ezt lezárva, összeültünk újra itt mi 
ötön (Kiss, Jékely, Szabédi, jómagam és mint anyagi alap, Jakab Jenő), s el-
határoztuk, hogy új lapot indítunk, jobbanmondva nem is lapot, hanem évköny-
vet. A következőformán gondoltuk el: 

"Termés" volna a címe s négyszer jelenne meg évenként, a négy évszak i-
dején. Éppen ezért kötetjelzés helyett, mivel az első szám most ősszel jön-
ne ki, — Ösz, Tél, Tavasz, Nyár — sorrendi alcímeket írnánk a főcím, a 
"Termés" alá. A lap szépirodalmi lesz és a következő hat állandó rovatból 
állana: — I. a szépirodalmi rész, maga a "termés". II. Vadrózsák, amely a-
latt népköltészetet hoznánk, népmesék, népdalok stb. III. Vélemény, könyvek-
ről és irodalmi hozzászólásokról. IV. Művészet, melyben képzőművészettel, 
zenével, színházzal, rádióval és filmmel foglalkoznánk. V. rovat lenne a Vi-

5Asztalos István levelét az Igaz Szó 1969. 3. száma közölte. 
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gyázó, amely a magyar, román és szász kulturális jelenségeket vigyázná. VI. 
a Harang, amelyben előadásokat, kiszállásainkat, kiadványainkat hirdetnénk. 

Tehát ilyenformán képzeltük el a lapot, s amint már említettem, december 
l-re jönnénk ki az első, vagyis az őszi számmal. 

Most veled kapcsolatban szeretnénk egyet-mást tisztázni. — Mi rád min-
dég úgy számítottunk és gondoltunk, mint magunkra. De íme jött ez a "Heliko-
ni" eset. A Szász Endre két cikke, amit enyhén szólva, tapintatlannak ítél-
tem és ítéltünk. Egy kicsit messze voltál hozzánk és úgy látszik, nem egé-
szen értettük egymást... Még a találkozó előtt olvastam Szabédihez írt leve-
led, amelyben bőséges aggályaidat [l] fejted ki. Én nem egészen osztottam és 
osztom aggályaid. Az erdélyi irodalomból, vagy kultúrából, mint ahogy egy 
közösségi ügyből sem, nem lehet személyi ügyet csinálni, sem pedig személyi 
ügyből nem lehet közösségi ügyet gyártani. Elfogulatlanul nézve, egye meg a 
fene, de mégsem lehet tagadni az Erdélyi Helikon múltbeli érdemeit. Tamásit 
nem lehet kiradírozni, például, a magyar irodalomtörténetből... Mi elmentünk 
a találkozóra, mert ott akartunk lenni, és mert semmi okunk nem volt el nem 
menni. Persze tervekkel mentünk és feltételekkel. Ezt a magam részéről külö-
nösen hangsúlyozom. Feltételekkel mentünk, ki akartuk kényszeríteni őket a 
jól kiépített kényelmességből. Akartuk látni letett garasaikat sokat beszélt 
szavaik értelmében, az általuk annyi sokat hangsúlyozott magyar nép és ma-
gyar kultúra érdekében. És kaptunk is ígéreteket és szavakat, hogy ez így 
lesz. ígéreteket és adott szavakat, melyek most már kötik őket, velünk s ál-
talunk mindenkivel szemben, melyeket bármikor számonkérhetünk. Mert vagy be-
váltsák azokat s akkor mi okunk lenne, nem velük menni, vagy lelepleződnek s 
meztelenül mutogathatjuk őket. Persze ezt a munkát csinálhatnánk náluk nél-
kül is, de én ismerve b. nemzedékünk nagyon is Gblomov természetét, nem egé-
szen bízom el magam. Aztán kérdem én tőled Gyurka: árt-e falvainknak, vagy 
magyar munkásainknak, ha versenyezve műveljük őket?... Ne vedd nagyképűség-
nek, de számomra csakugyan az a sokat prédikált közösség a lényeg. A szándék 
előttem, bármilyen szép is, semmit nem jelent, ha cselekedetté nem válik. 
Harcba kell menni már egyszer, ki kell kényszeríteni őket, de magunkat is a 
kényelmes szerepből, ami mögé ma Magyarországon olyan szívesen bújik meg 
mindenki. Nagy szavak és semmi tettek. Persze ezzel magunkat is kötelezzük 
de ezt is akarjuk. Oda kössük magunkat, hogy most vagy csinálunk valamit, 
vagy nagyon nevetségessé válunk. Egy kicsit fellengős vagyok, érzem, de va-
lahogy itt most mindnyájan ebben szenvedünk. 

Nos hát, ha osztod elgondolásunkat, megkérünk pajtás, küldj a "Termés" 
őszi számába egy friss sütetű novellát, a terjedelme nem számít, egy magad 
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gyűjtötte népmesét, amit még sehol nem közöltettél, meg egy szép összefogla-
ló tanulmányt a "vélemény" rovatba Móricz Zsigmondról. Határidő november 1. 

Másik kérésünk: 
November hetedikén rendezzük meg bemutatkozó irodalmi esténket Kolozsvá-

ron, melynek műsorába téged is beleiktattunk egy novelláddal. Küldjél hát 
egy rövid, de jó velős írást, ami időben 8 percet tesz ki felolvasva. 

Válaszodig ennyi lenne hát mondanivalóm számodra, megkérlek válaszolj 
minél hamarább. Levelem mindnyájunk nevében írtam, s arra kérünk, maradjon 
ez most szigorúan köztünk, csak neked szólt, senki másnak. 

Minden jót kíván neked s szeretettel ölel, 
Asztalos István 

A Termés 1942 őszétől 1944 őszéig jelent meg. Szerkesztői, Asztalos Ist-
ván, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kiss Jenő és Szabédi László nyolc számot 
állítottak össze, s kihasználva a vidék lehetőségeit, a szabad véleménynyil-
vánítás fórumává tették folyóiratukat. Kapcsolataik egész Magyarországot át-
szőtték Kassától Budapesten keresztül Szabadkáig és Székelyudvarhelyig. A 
magyar szellemi élet számon tartotta és folyamatosan értékelte tevékenységü-
ket. Nem váltak zárt, transzilván jellegű csoportosulássá — ettől sokan óv-
ták őket — , úgy őrizték meg erdélyiségüket, hogy gazdagító adaléka, s ne 
elidegenített része legyen a magyar szellemiségnek. Jelentettek meg tanulmá-
nyokat az együttélő nemzetiségekről, a helyes önszemléletről, a kolozsvári 
művészeti életről, de nem zárkóztak el a nagyobb lélegzetű filozófiai tanul-
mányoktól, a fordításoktól vagy a magyar népi írók szépirodalmi alkotásainak 
közlésétől sem. 

A Termés levelesládája igen sok érdekességet rejt még. Az eddig össze-
gyűjtött közel nyolcvan, az ország legkülönbözőbb városaiból és falvaiból 
érkezett levél és levelezőlap is igazolja, hogy a Termés körül csoportosult 
fiatalok milyen nagy felelősségtudattal láttak munkához, úgy jelölve ki cél-
jaikat, hogy az egyre nehezebbé váló történelmi időszakban is maradandó ér-
téket hozhassanak létre. 
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M O L N Á R I S T V Á N 

LENGYEL KÖLTŐNŐ A HÁBORÚS ERDÉLYBEN 

"Igen sokat markolva kezdtem, mindjárt az egyik legnagyobb magyar költő-
vel, Ady Endrével. Az б verseiből silabizáltam ki első magyar szavaimat... 
1941 januárjában felkértek Budapestről. Megtudták, hogy Magyarországon va-
gyok, és küldtek néhány lefordítandó verset. Szégyelltem visszautasítani, 
így hát kedvetlenül hozzáfogtam Ady első kezembe akadt verse, az Ének a Visz-
tulán fordításához... Utána eltűnt belőlem a viszolygás, melyet egy új nyelv 
megtanulásának gondolata váltott ki bennem, és ha már kezembe került ez az 
Ady, használtam, mint a magyar nyelv tananyagát" — írta Kazimiera Iííako-
wiczówna (1892—1983), a két világháború közötti lengyel költészet jelentős 
alakja. 

Az 1939 őszén, Lengyelország németek általi lerohanását követően Kolozs-
várra menekült és 1947-ig ott élő költőnő lírájáról és fordítói munkásságá-
ról, valamint érdekes Ady-esszéjéről hazai folyóiratból eddig nem sokat tud-
hattunk meg (Alföld 1974/10., illetve 1977/11. sz.). Visszaemlékezés-köteté-
nek, az Elkésett vallomásoknak (Niewczesne wynurzenia, 1958) magyar vonatko-
zású részleteit a romániai Korunk (1972/12.) közölte. A Kolozsvári emlékek 
némelyik darabját itt idézzük, de írásunk fő célja a nemrég elhunyt Iliako-
wiczównát Erdélyhez, a korabeli erdélyi magyar irodalomhoz fűző szálak fel-
derítése, kibogozása. Annál is inkább, mert a Lengyel költők antológiájában 
(1969) olvasható versei kevesebbet mondanak róla, mint megérdemelte volna. 

A rendkívüli műveltségű költőnő fontos beosztású külügyminisztériumi 
tisztviselő volt, ezért kellett menekülnie hazájából. A legfelső politikai 
vezetés egy részével együtt Romániára esett a választása. (Mások, a menekü-
lő lengyel katonák és civilek többsége, hazánkban leltek menedékre.) Az író-
nő mintegy száz honfitársával Kolozsvárra ment, és ott is maradt. "Mennyi 
felejthetetlen találkozásra került ott sor!... Milyen kivételes finomságot 
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tapasztaltam, hogyan keresték az ürügyet, hogy későbbre tolják a fizetés ha-
táridejét, vagy azt tárgytalannak tekintsék" — emlékezett vissza az "egysze-
rű" emberek közé tartozó, magyar és zsidó nemzetiségű ismerőseire Illako-
wiczówna, aki szinte nincstelenül érkezett Kolozsvárra. A románok részéről 
is támogatásra talált. Egy ideig a helytartó villájában lakott, és annak gye-
rekeit tanította idegen nyelvekre, hogy hasznossá tegye magát. 

Amikor — az 1940-es bécsi döntést követően — a város visszakerült Ma-
gyarországhoz, rövid időre lakás és megélhetést biztosító munka nélkül ma-
radt. Ezúttal sem a korábban (részben 1936—37-es erdélyi előadókörútján) 
megismert arisztokraták siettek segítségére. "Abban a gazdag úri házban, a-
hol először lettem házitanító, egy egyszerű parasztasszony, a házvezetőnő 
volt hozzám a legjobb... Úgy tudott vigasztalni és siránkozni rajtam, hogy 
jobb embert otthon sem találtam volna" — írta említett visszaemlékezéseiben. 
Míg a Budapesten, Észak-Magyarországon és a Dunántúlon élő, több tízezer len-
gyel menekült ügyeivel nem is egy hivatalos magyar szerv foglalkozott, az 
Erdélybe vetődöttekkel, akik száma hamar megcsappant, inkább csak magánsze-
mélyek törődtek. 

A luxuskörülményekhez szokott költőnő nem esett kétségbe: számos tanít-
ványt vállalt, akiket a lengyelen kívül jó néhány nyelvre tanított. Megte-
hette, mert lengyel szülők gyermekeként az akkor Oroszországhoz tartozó Lit-
vániában született, majd Angliában és az Osztrák—Magyar Monarchia területén 
fekvő Krakkóban folytatott egyetemi tanulmányokat. Erdélybe kerülve először 
a románul beszélőket próbálta megérteni, mivel ez francia nyelvismerete a-
lapján könnyebben ment neki. Az igen nehéznek, "egzotikusnak" érzett magyar 
nyelv megtanulására ezért Észak-Erdély Magyarországhoz csatolásáig nem is 
gondolt. Nem tagadja, hogy sokáig "szabotálta", de már 1941-ben magyar köl-
tőket fordított, ami meghozta nyelvtanulási kedvét. A visszaemlékezés-kötet 
magyar szavaiban felfedezhető hibák arról tanúskodnak, hogy Iliakowiczówná-
nak nem sikerült igazán jól elsajátítania nyelvünket. Az akkor már a fővá-
rosban élő Áprily Lajossal például németül és lengyelül levelezett. Magyarul 
azokkal beszélgetett szívesen, akik nem tudtak más nyelven, de restelkedett 
is előttük "könyvízű" beszéde miatt. 

Ezzel kapcsolatban azt sem hallgatja el, hogy az erdélyi magyarok — sze-
rinte — megsértődtek, ha a környezetükbe kerülő külföldi nem igyekezett az 
б nyelvükön beszélni. Ezt azokra is vonatkoztatja, akik jól ismertek más 
nyelveket: "leküzdhetetlen ellenállásról van szó, és a nehézséget csak fo-
kozza az, hogy a magyarok meg vannak győződve arról,... hogy az б nyelvük a 
legkülönb, a legkifejezőbb, sőt a legtartalmasabb a többi közül, tehát a 
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megtanulandó idegen nyelvet bizonyos fenntartással fogadják: minek a kínló-
dás, ha egyszer úgyis mindent a szeretett, a legszebb magyar nyelv fejez ki 
a legjobban." Az ilyen alapállásnak azonban soha nem tulajdonított túlzott 
jelentőséget, mint ahogy arról sem tett említést, hogy ez a két világháború 
közötti román kormány nacionalista politikájával szembeni önvédelem megnyil-
vánulási formája volt. Nyilván észrevette mindezt, de — mint a megismert 
magyarok és románok barátja — nem azt akarta hangsúlyozni, ami a két népet 
elválasztotta. 

Jó megfigyelőnek bizonyult — még ha nem is minden megjegyzésével értünk 
szívesen egyet. Mindenkit megpróbált megérteni, sokszor úgy, hogy a hazájá-
ban tapasztaltak jelentették az összehasonlítási alapot. "Ez nagyon tehetsé-
ges hegyvidéki nép, éppúgy félti a szabadságát, mint nálunk a gurálok" — 
mondta ki a székelyeket és a tátrai lengyeleket találóan összevetve. 

Érdemes hosszabban idézni azokat a részleteket, melyeket a lengyel tár-
sadalomban erősebb demokratikus hagyományokra gondolva vetett papírra az í-
rónő: "Az ember el sem képzelné, hogy milyen rettenetesen néznek ki, micsoda 
lehetetlen rongyokban járnak, pedig nagyon is rendes, derék emberek, csak-
hogy a munkához a legrosszabb ruhájukat veszik fel... De ünnepnapokon, ami-
kor megmosakodnak, és rendes ruhát vesznek fel, rájuk sem lehet ismerni... 
Itt ezek az emberek nagyon kellenek, mert sokféle munka van, amit magára adó 
ember nem hajlandó elvégezni, mivel nem tartja magához méltónak... A szoká-
sok és hagyományok nagyon különböznek, mert nálunk bizony ilyesmiért senki 
sem szégyelli magát... Amikor egyszer... a pincéből feldobott fát — hogy 
gyorsabban menjen — magam raktam targoncára, többet sem a házmester, sem 
pedig a liftes nem köszönt nekem." (Az első román, a másik magyar volt — 
jegyzi meg Iliakowiczówna.) 

Bár a háború lengyel menekültjeinek nyújtott segítséget nagyra értékeli, 
soha nem hangoztat a barátságot inkább lejárató jelszavakat, frázisokat. Ez 
vonatkozik a gyakran emlegetett történelmi közelségre is, amire gyakran utal 
lírájában. Jól példázza ezt Bem léptei c. verse. Keletkezését egyszerűen az 
magyarázza, hogy nap mint nap látta a lengyel tábornok kolozsvári szállásá-
ul szolgáló házat. 

Alighanem a Bem—Petőfi-kapcsolat helybeli emlegetése indította arra, 
hogy múlt századi költészetünk vezéralakját fordítsa. Annál inkább, mert ez 
esetben is megvoltak a magyar alkotót Erdélyhez kötő szálak. Ady művészeté-
hez sem közeledett másképpen: kolozsvári tanítványaitól szerezte ismereteit, 
ők hívták fel figyelmét költészetünk megújítójára, hangsúlyozva annak "erdé-
lyiségét". A lengyel irodalom század eleji felfrissülésén nevelkedett Iíta-
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kowiczówna érdeklődését felkeltették Ady viharos életének a városban még ek-
koriban is nemritkán emlegetett eseményei. Ennek bizonyítéka Ady anyjának 
(Matce Adyego) c. verse, amelyet 1942-ben Áprily Lajos ültetett át magyarra. 
Szövegét Jékely Zoltán őrizgette, és átadta a lengyelből fordító Kovács Ist-
vánnak. A költőnő így magyarázta meg keletkezését: "... nemegyszer voltam 
tanúja annak, hogy Ady nevének puszta említése is mennyire megbotránkoztatja 
a begyepesedett kisvárosi köröket, hallottam, milyen rémülettel teli szána-
kozással beszéltek Ady anyjáról, aki sok évvel túlélte a költőt." A helyi 
viszonyok ismeretéről tanúskodik Iilakowiczównának az a megállapítása, hogy 
költőnk a századforduló után a "kivételes erdélyiek" közé tartozott, mert 
munkásságából kezdettől hiányzott az ottani románság lebecsülése. 

A költőnő Ady-fordításai 1941-től a budapesti lengyel folyóiratokban 
láttak napvilágot. Két évvel később könyv alakban is megjelentek. Ekkor már 
Áprily-versek átültetésére szánt sok időt. Baráti viszonyba került a koráb-
ban Erdélyben élő költővel, sőt azt lengyelre tanította. Iiiakowiczówna és 
két, hazánk belsejében menedéket talált író honfitársa összeállított egy 
lengyel nyelvű Äprily-kötetet (Wibór poezji, 1944!), amelyben jeles líriku-
sunk mintegy negyven verse olvasható. Ezeknek csaknem a felét a költőnő for-
dította le. Közülük való az Antigoné, Az aranymosó balladája, valamint a jel-
legzetesen erdélyi fogantatású A hegylakók, a Búcsú a havastól vagy a Ko-
lozsvári éjjel. 

Más erdélyi költők műveinek átültetését egyébként már 1942-ben elkezdte. 
Ezt tanúsítják a fővárosunkban megjelenő lengyel nyelvű sajtótermékek ekkori 
számai. A fordított szerzők talán kivétel nélkül kolozsváriak vagy legalább 
bizonyos ideig a városban tartózkodtak. Iilakowiczównával kialakult kapcso-
lataikról sajnos nem sokat tudunk, mert az idős és gyenge egészségi állapot-
ban lévő költőnőt már évek óta nem terhelhettük az évtizedekkel ezelőtt tör-
téntekre vonatkozó kérdésekkel. Ami biztos: Horváth Imre, Horváth István, az 
1941-től a kolozsvári egyetemi könyvtárban dolgozó Jékely Zoltán, Kiss Jenő, 
az 1941-ben a városban elhunyt Reményik Sándor és Szabédi László, valamint 
az akadémiai magyar irodalomtörténetben nem, de a romániai magyar írók új 
lexikonában említett Derzsi Sándor legalább egy-egy versét átültette. Felté-
telezhetően mindaz meg is jelent, amit lefordított, hiszen ekkoriban készült 
az említett Ady- és Áprily-válogatás, illetve az Ábel a rengetegben második 
részének lengyel változata. (A teljes szöveg a háború után már Varsóban je-
lent meg. ) 

lamási Áron regényének kiválasztásáról Iiiakowiczówna azt írta, hogy — 
mivel a helyi egyetem nem- mutatott érdeklődést fordításai iránt — "kicsit 
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dacból" megkérdezte varrónő háziasszonya lányát, mi a kedvenc, egyszerű és 
vidám olvasmánya. A regény átültetése nehéz feladatnak bizonyult az írónő 
számára a székely nyelvjárás miatt, melyet még "az átlagos erdélyi értelmi-
ségi" sem igen ért. Ismerősei segítségével azonban tökéletesen magáévá tette 
a szöveget, amit az bizonyít a legjobban, hogy a tátrai lengyel nyelvjárás-
ban írta volna le a legszívesebben. Tisztában volt azzal, hogy a regény na-
gyon is magyar nemzeti alkotás, amit az idegen olvasóhoz nem könnyű közel 
vinni. "A kis barbárról szóló elbeszélés, aki ráadásul még különc is, akinek 
tetteiből teljesen hiányzik a hősiesség — ez volt, ami nemcsak a későbbi ol-
vasó számára, de az én szememben is lassan érdektelenné kezdte tenni az út-
törő fordítást. Mégis őszintén kívántam, hogy a műben felvillanjon valami 
megkapó, összeszedtem hát minden erőmet, hogy kiemeljem benne a tréfát és az 
érzelmeket, és előtérbe toljam a tájat, annak minden részletét, eszmeileg 
pedig — hogy végigvigyem azt, ahogy a fiatal vadócban a tapasztalatok és 
reflexek zűrzavarából lassan kialakul a társadalmi igazságtalanság megérzése 
és a megszüntetésére irányuló törekvés" — írta. 

Miért alakult ki a lengyel írónőben ilyen széles körű érdeklődés az er-
délyi magyar irodalom iránt? Az, hogy megismerkedett az ott élő alkotókkal, 
nem elégséges magyarázat. Visszaemlékezéseiben egyetlen mondatban megemlíti, 
hogy bőséges fordító munkája hatással volt saját háború alatti költészetére. 
Erről itt részletesen nem szólunk, csupán arra hívjuk fel a figyelmet, ami 
— véleményünk szerint — a korabeli romániai magyar irodalom polgári huma-
nista törekvéseit összefogó Erdélyi Helikon csoportosulás nézetei, művészi 
elvei és Illakowiczówna elképzelései között rokonságot, hasonlóságot teremt. 

Az általa fordított kortárs erdélyiek, az idősebb Árpily és Reményik, va-
lamint a fiatalabb költők, Horváth Imre és Horváth István, Kiss Jenő és Sza-
bédi László, de Tamási is e csoport tagjainak számítanak. Mint Pomogáts Béla 
írta (Alföld, 1974/10.): a transzilvánizmus képviselői voltak, akik az erdé-
lyi népek egymásra utaltságát és testvériségét hirdették, és a vidék múltjá-
nak értékes hagyományait akarták feleleveníteni. Mint "harmadik utas" ideo-
lógia, nem lehetett egységes. Közös inkább csak a középrétegek közérzetének 
megfogalmazása és tájékozódása, illetve az erdélyi föld megtartó erejéről, 
emberalakító hatásáról szóló mondandó. Mindez megfelelt a lengyel költőnő 
számára, mint ahogy az is, hogy "e költészet a Nyugat lírai forradalmát foly-
tatta tovább, illetve klasszicizálta a sajátos erdélyi körülményeknek megfe-
lelően". A Pomogáts által Áprilyval és Reményükkel kapcsolatban emlegetett 
kései szimbolista és neoklasszicista iskola, ha alaposan elvégeznénk az ösz-
szevető munkát, sokban hasonlónak tűnne azoknak a legyei költőknek a törek-
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véseihez, akik közé Illakowiczówna besorolható. Abban sem igen tévedünk, ha 
megállapítjuk: az Erdélyi Helikon úgynevezett második nemzedékéhez tartozó 
Horváth Imre vagy Kiss Jenő, akik "a Nyugat örökségétől indultak, s ennek az 
örökségnek, valamint a modern eljárásoknak a szintéziséből alkottak korszerű 
realista költészetet", olyan alkotói programot valósítottak meg, amelyet egy-
re inkább a lengyel költőnő is vallott. Nem okvetlenül magyar kollégái hatá-
sára, hanem azért is, mert az Erdélyhez hasonlóan a lengyel kultúra, iroda-
lom egésze szempontjából a "végeket" jelentő, kisebbségi litvániai lengyel 
környezetbe, irodalomba nőtt bele. 

Még egy dologra érdemes itt gondolni. 1942—44 között jelent meg Kolozs-
várott a Termés c. folyóirat, haladó fiatal írók fóruma. Egyes számait Jéke-
ly, Kiss Jenő és Szabédi állította össze, Horváth Imre és Horváth István pe-
dig munkatársai közé tartozott. Éppen azok, akiket a lengyel alkotó fordíta-
ni kezdett! Feladatuknak tekintették az értékek megőrzését a pusztítás ide-
jén, óvták tanulmányaikban a gondolat szabadságát. Az aktuális társadalmi 
problémáktól távol tartották magukat, de aktív humanizmust hirdettek, számba 
vették az egymás mellett élő népek megnyilatkozásait. Mindezt ITlakowiczów-
náról is elmondhatjuk, aki — talán — verseiken túl programjukat is megis-
merte. Ezt bizonyítani nehéz lenne, az viszont tény, hogy költészete, a rá 
jellemző önállóság mellett, ekkorra sokkal "eklektikusabb" lett, mint hogy 
közvetlen, mechanikus hatásokat lehetne benne felfedezni. 

Illakowiczówna, bár közel került környezetéhez, végig a háború alatt i-
degennek is érezte magát, amit több tucat ekkor keletkezett verse tanúsít. 
Ennek magyarázata nemcsak hazavágyódása, hanem az is, hogy hazájának helyze-
te tragikusra fordult. Távol állt tőle a fatalizmus, de a vidámabb hangvétel 
ritka ekkori költészetében. Csömör (Przesyt) c. verse ez utóbbit példázza. 
Menekült költőtársát idézi fel, aki otthonától elszakítva, a nyelvi okok mi-
att nehezen meghódítható magyar irodalomtól ideiglenesen "megcsömörlött", 
"hálátlan" tehát a magyarok iránt. Petőfin és Adyn kívül elhangzik benne Ta-
mási, Áprily és Reményik neve. Az utóbbi három írót addig csak Illakowiczów-
na fordította, a versben megszólaltatott Tadeusz Fangrat nem. Csak a költőnő 
tervezte egy Reményik-kötet összeállítását, amire nem került sor. Az a véle-
ményünk, hogy Illakowiczówna maga volt, aki nyelvünk és főleg erdélyi iro-
dalmunk alapos megismerésébe hatalmas energiát fektetett, és időnként bele-
fáradt a nem könnyű munkába. 

Nem unt bele, mert hazatérése (1947) után folytatta: angol, német, orosz 
és román művek átültetése mellett, amíg erővel bírta, minden lengyel nyelvű 
magyar antológia számára fordított verseket. 
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E G R I P É T E R 

AXIOLÓGIA ÉS ROMANTIKA 

1795-ben, a klasszika delelőjén, Schiller máig világító elemzést ír A na-
iv és szentimentális költészetről. "A költő" — ismeri fel egy élesen met-
szett szembeállításban — "vagy maga a természet, vagy keresni fogja a ter-
mészetet. Amaz teszi a naiv költőt, emez a szentimentálisát.1 

Hogy a költő maga a természet, egy vele, vagy különvált tőle, s keresi 
azt: megannyi metafora. Mégsem puszta költői dísz, egy költő érvelésének 
költői ékítménye, hanem olyan kategória-pár, melynek teljes jelentése és je-
lentősége akkor bomlik ki, ha annak vesszük, aminek Schiller is tekinti: axi-
ológiai (értékelméleti) jellemzésnek. "Amikor az ember még tiszta, persze 
nem nyers természet" — magyarázza Schiller — , "mindaddig mint osztatlan ér-
zéki egység és mint harmonikus egész működik. Érzékek és ész, befogadó és 
öntevékeny képesség még nem váltak el egymástól tevékenységükben, még kevés-
bé állnak ellentmondásban egymással. Érzései nem a véletlen formátlan játé-
kai, gondolatai nem a képzelőerő tartalmatlan játékai; a szükségszerűség 
törvényéből fakadnak amazok, a valóságból emezek. Ha az ember a kultúra ál-
lapotába lépett, s ha kikezdte őt a mesterkéltség, akkor megszűnt benne amaz 
érzéki harmónia, s most már csak mint morális egység, azaz egységre töreked-
ve nyilatkozhatik meg. Érzésének és gondolkodásának összhangja, amely első 
állapotában valósággal megvolt, most csak ideálisan létezik. Ez az összhang 
már nincs meg benne, már nem életének ténye, hanem rajta kívül van mint gondo-
lat, amelyet később meg kell valósítani. Ha most arra a két állapotra alkal-
mazzuk a költészet fogalmát, amely nem más, mint az emberségnek a lehető leg-

1Friedrich Schiller: A naiv és szentimentális költészetről. Ford. Szeme-
re Samu. In: Válogatott esztétikai írásai. A bevezető tanulmányt írta Vajda 
György Mihály. Bp. 1960. 305. Itt és később a tanulmány kiemelései Schiller-
től valók. 
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teljesebb kifejezése, akkor ahhoz az eredményhez jutunk, hogy ott, a termé-
szetes egyszerűség állapotában, amikor az ember még minden erejével egyszer-
re harmonikus egységként hat, amikor tehát természetének egésze teljesen ki-
fejeződik a valóságban, a valóságosnak a lehető legteljesebb utánzása kell 
hogy alkossa a költőt, — itt ellenben, a kultúra állapotában, amikor egész 
természetének ama harmonikus együttműködése eszme csupán, a valóságnak esz-
ménnyé emelése, vagy, ami egyre megy, az eszmény ábrázolása kell hogy alkos-
sa a költőt."2 

Schiller érvelésén kétségkívül rajta hagyta szellemi ujjlenyomatát a Kant 
felől Hegel felé mozduló filozófiai idealizmus, de ugyanakkor egy eredeti 
költő és gondolkodó művészi-szellemi fogékonysága is, mely művészi minőségek 
értékelméleti megalapozására tör. Eszerint alakul tipológiája. A költő akkor 
lehet "naiv", ha értékrendszere egybeesik a társadalom közvetlenül adott 
"természetes" állapotával, annak értékszintjével. Ekkor tudja a maga érték-
rendszerét annak érzéki anyagával és formáival érvényre juttatni. Ha viszont 
a két értékrendszer elválik egymástól, vagy éppen ellentétbe kerül egymás-
sal, akkor a költő "szentimentális"-sá lesz, és művészi formáit a maga elkü-
lönböződő értékrendje köré kristályosítja. Schiller elgondolásának értékel-
méleti hangsúlyát "eszme" és "eszmény" rokon értelmű használata is kiemeli. 

A köznapi valóság és a költői formálás értékszintjének szembenállását 
még energikusabban aláhúzza a "szentimentális" magatartás és érzéstípus há-
rom megnyilatkozási módjának, a szatirikusnak, az elégikusnak és az idilli-
kusnak schilleri bemutatása. Mind a szatirikus, mind az elégikus költő esz-
mény és valóság ellentétét dolgozza fel. A szatirikus költő a valóságot mint 
az ellenszenv tárgyát fogja fel, de az ellenszenvnek "a szemben álló esz-
ményből kell fakadnia". Az elégikus költő az eszmét, az eszményt "mint a 
rokonszenv tárgyát"3 dolgozza ki. Megformálásában a természet és az eszmény 
egyszersmind "a szomorúság tárgya", mivel "amazt mint elveszettet, emezt 
mint el nem értet ábrázolják". Az idillikus költő eszme és valóság össz-
hangját teszi érzékletessé, de ezt csak a "nagyobb társadalom mesterkélt vi-

2I. m. 30É. 
3Vö. i. m. 343; és Lukács György: Schiller elmélete a modern irodalomról. 

In: Goethe és kora. Bp. 1946. 95-97., 101-102., 106-107. - Uő: Schiller 
esztétikájához. In: Adalékok az esztétika történetéhez. Bp. 1953. 9—94. — 
Uő: Marx, Engels és Lassalle Sickingen-vitája. I. m. 231—237. 

4 
Friedrich Schiller: i. m. 312. 3I. m. 311. 

6I. m. 318. 
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szonyaival, ... a polgári élet tülekedés"-ével7 szemben teheti, a színhelyet 
a pásztori múltba, az utópisztikus jövőbe, a körültűzött elszigeteltségbe 
helyezve. Mert a "művelődő embernek ... végtelenül fontos, hogy annak az esz-
mének az érzéki világban való megvalósíthatóságáról, annak az állapotnak le-
hetséges realitásáról érzéki megerősítést kapjon, s mivel a valóságos ta-
pasztalat nagyon távol van attól, hogy táplálja ezt a hitet, sőt állandóan 
cáfolja, azért itt is, mint annyi más esetben, a költői képesség jön az ész 
segítségére, hogy szemléltesse azt az eszmét, és megvalósítsa egy egyes eset-
ben."8 

Schiller axiológiai felfedezésének érvényességi körét további tényezők 
növelik. "Naiv" és "szentimentális" költészeten Schiller voltaképpen irodal-
mat ért: Swiftet a "szentimentális költészet" szatirikus példájaként említi, 

g 

s a regényt "költészetfaj"-ként tárgyalja. A "naiv" és a "szentimentális" 
kategóriáját a képzőművészetre is kiterjeszti.18 A "szentimentális" kifeje-
zésmódot, mely alá a szatíra is tartozik, nem azonosítja az érzelgősséggel. 
A szatírát, elégiát és idillt nem műfajnak, hanem "érzésmód''-пак11 tekinti, 
bennük a természetellenes kultúra, a mesterkélt civilizáció, "a kicsinyes 

12 
üzleti formulák" korszakának megfelelő — mert annak értékítéleteit tagadó 
— művészi magatartás- és formálásmódot lát. Hogy mit tagad, azt szellemes 
szatírával példázza, amikor leírja, hol s hogyan szórakozik a személyiségét 
korlátozó napi munka után a szépre vak s középszerű tudós és üzletember. "A 
gondolkodás terhétől itt egyszerre megszabadulnak, s a szabadjára hagyott 
természet a semmi boldog élvezetében pihenhet a sekélyesség puha párnáján. 
Thalia és Melpomené templomában, ahogyan nálunk be van rendezve, trónol a 
szeretett istennő, tág ölébe fogadja az érzéketlen tudóst és a kimerült üz-
letembert, s delejes álomba ringatja a szellemet azzal, hogy felmelegíti az 
elzsibbadt érzékeket, és édes mozgásban himbálja a képzelőerőt."13 

Schiller nézőpontja a korszerű klasszika kései egyetemessége. Tudja, hogy 
a "természetellenesség" és a "mesterkéltség": az emberi személyiség teljes-
ségét feldaraboló munkamegosztás korszakából nem lehet visszatérni a homéro-

7I. m. 336-•337. 
8I. m. 337 
9I. m. 313. , 336. 

1 0I. m. 309. 
U I . m. 318. 
1 2I. m. 357. Vö. 304.. , 336-337. . , 357-358 
1 3I. m. 357-•358. 
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szi periódus természetes naivitásába. Út csak előre vezet a "naiv" és a 
"szentimentális" remélt (s utópisztikusán elképzelt) szintézise felé. Ka-
tegóriáinak és értékrendszerének kialakításában Goethe és a maga művészeté-
nek különbségei és párhuzamai is közrejátszottak, amint ezt nagy beleélőké-
pességgel és finom iróniával Thomas Mann is érzékelteti Schiller oldaláról a 
Nehéz óra című novellában és Goethe szemszögéből a Lotte Weimarban című re-
gény sziporkázó belső monológjában.15 

S végül, de nem utolsósorban, Schiller klasszikus értékrendszere a kibon-
takozó romantikus mozgalom egyes törekvéseit is előlegezi. Mint drámaíró 
klasszikus formára törekszik, de romantikus mozzanatokat és motívumokat is 
megformál (A messinai menyasszony, Az orleans-i szűz).16 Mint tanulmányíró 
elítéli "a siránkozó modort" és a "képzelőerő szeszélyeit", a merő "ábránd-
kergetést",17 az érzelemhullámzást, amely az eszmény végtelenségéből fakad, 
és azt vallja, hogy a "szentimentális" költészetben "önkéntelenül tolakszik 

18 
a fantázia a szemlélet elé". A naiv és szentimentális költészetről írt ér-
tekezésében még a "szentimentális" költőt is úgy jellemzi, mint aki keresi a 
természetet, és a jövőtől Schiller a "naiv" és a "szentimentális" jelleg e-
gyesítését várja; de a köznapi és költői értékrendszer újabb kori szétválá-
sának jellemzésével és a "szentimentális" irány szükségszerű létrejöttének 
kiemelésével a romantikus értékfelfogást is előkészíti. Egy Eckermann-nal 
folytatott beszélgetésében (1830. március 21-én) Goethe egyenesen úgy nyi-
latkozott, hogy a német romantika teoretikusai, a Schlegel-fivérek azt ke-
resztelték át klasszikussá és romantikussá, amit Schiller "naiv"-nak és 

19 

"szentimentális"-nak nevezett. 

1 4I. m. 360-361. 
15Thomas Mann: Nehéz óra. Ford. Lányi Viktor. In: Novellák I. Bp. 1955. 

403., 407., 408; Lotte Weimarban. Ford. Lányi Viktor. Bp. 1957. 308—315., 
317-, 322-323., 336., 359., 383., 385., 387., 388. 

16Vö. Lukács György: Schiller és Goethe levélváltása. In: Goethe és kora. 
62. 

17Friedrich Schiller: Válogatott esztétikai írásai. 330., 373. 
1 8I. m. 321. Vö. 319. 
19 Vö. A. 0. Lovejoy: Schiller and the Genesis of German Romanticism. In: 

Essays in the History of Ideas. Baltimore, 1948. 207—227. — René Wellek: A 
History of Modern Criticism I. New Haven, 1956. 235—239., 254—255. — Uő: 
The Concept of Romanticism. In: Concepts of Criticism. New Haven, 1963. 133. 
— Ernst Fischer: A romantika lényege. Bp. 1964. 149—150. — Szenczi Miklós: 
Valósághűség és képzelet. Adalékok a romantikus esztétika kialakulásához. Bp. 
1975. 70-71., 200. 
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Ha azonosságról nincs is szó, párhuzamról igen; sőt a romantika elméleti 
állásfoglalásaiban külső valóság és művészi igazság s a két pólus mögött két 
értékrendszer általában is nyíltan és radikálisan szembekerül egymással. 
Friedrich Schlegel az Athenaeumban közzétett 116. töredékben a romantika el-
végzendő feladatául tűzi ki "a költészetet élővé és társassá, az életet és a 

20 
társadalmat költőivé tenni". Novalis, hasonlóképpen, Töredékes gondolatai-
nak sorában így ír: "A művész úgy áll az emberen, mint szobor a talapzaton. 
... Az igazán morális ember költő. ... Minden költészet megszakítja megszo-
kott állapotunkat, a közönséges életet, majdnem úgy, mint az álom, hogy meg-
újítson, s ezzel életérzésünket mindig frissen tartsa. ... A világot roman-
tizálni kell. Akkor újra megleljük eredeti értelmét. Romantizálni annyi, mint 

Ol 
minőségileg meghatványozni." Madame de Staël Németországról című könyvében 
azt vallja, hogy "A költészet pillanatnyi birtoklása mindannak, amiért lel-
künk eped; a tehetség eltünteti a lét korlátait, és ragyogó képekre váltja a 

22 
halandók tétova reményét." August Wilhelm Schlegel A drámai művészetről es 
irodalomról tartott első előadásában a görög és a tágan értelmezett romanti-
kus irodalmat szembesítve azt fejtegeti, hogy "A régiek költészete a birtok-
lás költészete volt, a miénk a sóvárgásé; az szilárdan a jelen talaján áll, 
ez viszont emlékezés és sejtelem közt ringatódzik. ... A görög embereszmény 
az erők tökéletes egysége és aránya, a természetes harmónia volt. A modernek 
ezzel szemben tudatára jutottak annak a belső megosztottságnak, amely ezt az 

23 
eszményt lehetetlenné teszi", és .költészetük a már szétvált szellemit és 
érzékit utólag törekszik egyesíteni. 

Alfred de Vigny "a szomorú, kiábrándító valóság"-gal szemben az "ideális 
hatványra emelve" ábrázolt, nagy betűs "Igazság"-ot kívánja meg a művészet-
től, mely akkor nagy és teljes, ha "a Tény bábja fokról fokra ... a Kitalá-

24 
lás szárnyait" ölti fel (Gondolatok a művészet igazságáról). Victor Hugo 
Cromwell című drámájának híres előszavában, mely a francia romantika egyik 
perdöntő fontosságú manifesztuma, a klasszikust a romantikussal s a pogány-
ságot a kereszténységgel pereltetve megállapítja, hogy ez utóbbi "elválaszt-
ja a szellemet az anyagtól", "szakadékot vet lélek és test" közé, "az élet 
mögött az örökkévalóságot" keresi, s tudatában van annak, "milyen áthágha-20Rónay György fordítása. In: Horváth Károly: A romantika. Bp. 1965. 143. 

21Rónay György fordítása. I. m. 144—145. 
99 Rónay György fordítása. I. m. 163. 
95 

Rónay György fordítása. I. m. 178. 24Benedek Marcell fordítása. I. m. 220-221. 
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25 tatlan határ választja el ... a művészi valóságot a természeti valóságtól". 
Lamartine azt tartja A költészet rendeltetéséről, hogy "éneklő értelem lesz, 
... ott lebeg a társadalom felett, ítéletet mond róla, és megmutatva az em-
bernek munkája közönségességét, mindig előbbre és előbbre ösztönzi; utópiá-
kat, megálmodott köztársaságokat, istenországát rajzol elé, és bátorságot 
sugall szívébe, hogy el is érje őket." 

Eszmény és valóság romantikus felfogása különleges tisztasággal sugárzik 
Keats költészetéből. Homérosz érzékletessége elemi erővel hat rá, olvasmány-
élményei lelkes szonettekben lobbannak fel (Amikor először pillantottam Chap-
man Homéroszába, Homéroszhoz). Oda egy görög vázához című költeményében a 
görög klasszika romlatlan szépségének érzéki újjáteremtésére törekszik. Az 
angol romantika legklasszikusabb költője a görög kultúra plaszticitását kí-
vánja visszahozni, de amit utolérhetetlen plaszticitással megformál, az a gö-
rög plaszticitás visszahozhatatlansága. 

Homérosz Iliászában világkép és képvilág schilleri értelemben vett (s 
kritikai mérlegelést sem kizáró) "naiv" szemléletességgel egyesül: az epikus 
költő egy a természettel. Különösen szembeszökő ez a XVIII. énekben, Akhil-
leusz pajzsának méltán híres ábrázolásában. A pajzsot a szép fürtű Thetisz 
istennő kéri a bicegő kovács-istentől, Héphaisztosztól fia, Akhilleusz szá-
mára, aki fegyvereit barátjának, Patroklosznak adta, s amikor azokat Patrok-
losztól legyőzője és megölője, a trójai Hektor zsákmányként elragadja, a baj-
nok Akhilleusz fegyverek nélkül marad. Patroklosz halála és a görögök szo-
rongatott helyzete békíti ki Akhilleuszt a görög hadak fővezérével, Agamem-
nónnal, ám a harcbaszálláshoz új fegyverek szükségesek. A Héphaisztosz kiko-
vácsolta pajzs segítségével győzi le Akhilleusz előbb Aszteropaioszt, később 
pedig magát Hektórt. A háború és béke, nász és harc jeleneteit egyaránt meg-
örökítő pajzson az egyik kép két sereget ábrázol: 

Míg két hadsereg állt ragyogó fegyverben a másik 
város előtt körben: szándékuk kétfele oszlott: 
vagy földúlni egészen, vagy két részre szakítva 

27 osztani föl, mit a hőn szeretett város fala őriz. 

A gondolat és az azt hordozó nyelvi fordulat szinte szó szerint visszatér a 
XXII. énekben, amikor az Akhilleusszal való döntő párviadal előtt Hektor ar-

25Rónay György fordítása. I. m. 222., 223., 234. 
26 Rónay György fordítása. I. m. 250., 252. 
27 Homérosz: Iliász. Ford. Devecseri Gábor. Bp. 1967. 336—337. 

270 



га gondol, hogy elkerülhetné a bajt s a bajvívást: "elosztunk kétfele minden 
OD 

/ kincset, amit csak e hőnszeretett város fala őriz". 
Akhilleusz pajzsa remekmű: műalkotás a műalkotásban. Az ábrázolás eleven 

plasztikusságát a képek erőteljes kidomborítása, keletkezés közben történő 
29 

cselekményes bemutatasa és mozgalmassága, a képsornak s a pajzsnak az eposz 
cselekményébe való dinamikus belejátszása, jellemzőereje, a hősök s az iste-
nek szféráját egybekapcsoló szerkezeti szerepe és a képek együttesének a ho-
méroszi világot és értékrendet összefoglalóan megtestesítő felidéző hatalma 
biztosítja. 

A plaszticitás a reneszánszban a születő polgári individualizmus révén 
új minőséget kap és a késő reneszánszban drámai jelleget ölt. Ezt nemcsak 
Shakespeare drámaírói munkássága, hanem már Michelangelo sokágú művészete is 
példázza. Ellentétektől nyűgözött és lenyűgözően tragikus Márványtömb-szo-
nettjében márványszerű végérvényességgel: 

A legjobb művész sem tud olyan eszmét, 
mit fölöslegével nem rejt a kő 
magába; s csak az elmét követő 
kéz bonthatja ki burkából a testét. 

A rossz, mi üldöz s a jó, mit szeretnék, 
így rejlik, könnyed, nemes, égi nő, 
benned; de vágyammal ellenkező 
lett a művem, s ez dúlja életem szét. 

így nem szépséged, nem a szerelem, 
nem keménység, harag, végzet hatalma, 
szerencse vagy balsors tehet felőle, 

hogy, ha szívedben halál s kegyelem 
együtt lakik, lobogva bár, de balga 
elmém csak halált hozott ki belőle. 

2 8I. m. 386. 
99 Vö. G. E. Lessing: Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól. 

Fordította, előszóval ellátta és sajtó alá rendezte Vajda György Mihály. In: 
Laokoón, Hamburgi dramaturgia. Bp. 1963. 142—145. 

30Michelangelo Buonarotti versei. Fordította, az utószót írta és a jegy-
zeteket összeállította Rónay György. Bp. I960. 71. 
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Mi hát az ok? Alkalmasint az, hogy a szerelem teljessége, beteljesült töké-
letessége egyszerre kívánatos és követhetetlen cél. Belső parancs és külső 
lehetetlenség. A szonett keletkezése 1538 és 1541 közé vagy 1544-re tehető. 
1544-ben az idős mester hatvankilenc éves volt, a vers címzettje és ihletője, 
a rendkívüli műveltségű Vittoria Colonna pedig ötvenkettő.33 A szonett és az 
utolsó versmondat a tizennegyedik sorral véget ér, de a sestinát feszítő 
gondolat és indulat nem jut nyugvópontra. A vers többet fejez ki, mint ameny-
nyit kifejt. Miként a II. Gyula pápa síremlékére szánt, feltehetően 1530 és 
1533 között faragott, teljesen ki nem munkált négy monumentális rabszolga-
szobor (Ifjú rabszolga, Atlasz, Szakállas rabszolga, Ébredő rabszolga), a 
szonett is félig benne marad a márványtömbben, de a kifejtett és ki nem bon-
tott művészi mondandó közötti drámai feszültség is plasztikus formai elemmé 
válik. 

Keats számára a plaszticitás már nem az élet s a belőle kinövő művészet" 
eleve adott minősége. Ő nem "maga" a természet, hanem csupán "keresi" azt; 
még sokkal inkább, mint Schiller "szentimentális" költője, hiszen a klasszi-
kus görögség és a reneszánsz plasztikus érzékletességét a romantikus költő-
től egy ipari forradalom választja el. Az 1819-ben írt és 1820-ban közzétett 
Óda egy görög vázához ennek a szépségittas sóvárgásnak érzéki foglalata. Az 
ódának már első sora is jelzi eszmény és valóság találkozásának veszélyeit, 
amikor a csend még meg nem gyalázott jegyeseként szólítja meg a vázát; s a 
szerelmi üldözés dionüszoszi eksztázisát az első versszak költője a váza 
hallgatag és hűs testéről olvassa le. A második strófában a vágy örökkévaló-
ságának feltétele az örök kielégítetlenség: 

Édes a hallott dal, de mit a fül 
meg sem hall, még szebb: halk sípocska, zengd! 
Ne testi fülnek! gyöngyözd remekül 
lelkembe ritmusát, mely csupa csend! 
Szép ifjú! nótád tündér lomb alatt 
örökre szól s örök a lomb a fán! 
S te, vad szerelmes, kinek ajakad 
bár oly közel, édes célt mégsem ér, 
ne bánd, bár vágyad kéjt hiába kér, 

32 örök, szép vágy lesz s nem hervad a lány! 
3 3I. m. 275-277. 
32 

Tóth Árpád fordítása. John Keats versei. Szerk. Kardos László és Kéry 
László. Bp. 1962. 299. 
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A vázáról szóló vers olyasmit fejez ki, amit a váza vers nélkül vagy a vers 
váza nélkül nem tudna megformálni. A görög mítoszokban az ifjak rendszerint 
utolérik az űzőbe vett leányokat, akik vagy örömmel fogadják, vagy babérfává 
változva védik ki közeledésüket (mint Daphné Apollóét). Ha a mitikus törté-
net vázára kerül, az ifjú s a leány közötti távolság csupán a pillanatnyi 
helyzetet tünteti fel, a lessingi Laokoónban leírt legpregnánsabb pillana-
tot, "melyből az előzőket is, a következőket is a legjobban meg lehet érte-
ni". A folyamat — közvetve — így is felidéződik. A Szoszibiosz vázán (me-
lyet Keats le is rajzolt) a fiú s a leány táncos léptekkel egymás felé tart; 
a lownley vázán a lány fátyla az őt követő fiú válláig lebben; a Borghese 
vázán a fiú már-már eléri a lányt. 

Keats görög vázájának különféle motívumokból szabadon megkomponált "raj-
zos regé"-iben viszont nem a klasszikus vagy a neoklasszikus, hanem a roman-
tikus értékrend uralkodik, amely — a modern művészet időtechnikáját előle-
gezve — nem felidézni, hanem megszüntetni törekszik a cselekvési sort, és a 
térbeli távolságot az elérhetetlenség időtlenségébe fordítja át. A romanti-
kus vers átértékeli a klasszikus vázát, ez pedig testet ad a romantikus ér-
téknek. Csak így lehet örökkévaló a harmadik versszakban leírt "zsibongó, 
zsenge vágy", csak így — a beteljesülés földi felfüggesztésével — kerülhe-
tő el a csömört hozó "halandó gyötrelem";33 csak így, az igaznak eszménnyé 
emelésével azonosulhat örökre a záróstrófa "hűs pásztormesé"-jében — az "új 
jajokkal" égő "új kor" ellenében — a Szép és az Igaz. 

Homérosz hőskölteménye Akhilleusz pajzsának ábrázolása nélkül is plasz-
tikus lenne; Michelangelo költészete a vissza-visszatérő márványtömb-hason-
lat nélkül is monumentális volna: a pajzs és a márvány csak a plaszticitás 
amúgy is meglévő minőségét fokozza. A Keats-óda azonban csak a görög váza 
"antik karcsúság"-ának, "szelíd íve"-inek, a vázán megjelenő "márványfiúk s 

3 3G. E. Lessing: i. m. 128. 
34Vö. Cleanth Brooks: Keats' Sylvan Historian: History without Footnotes. 

In: Ihe Well Wrought Urn. New York, 1947. — Ian Jack: Keats and the Mirror 
of Art. Oxford, 1967. 214—224. — G. M. Matthews (szerk.): Keats. Ihe Cri-
tical Heritage. London, 1971. 162., 164., 237., 306., 367. — Helen Vendler: 
Ihe Odes of John Keats. Cambridge, Mass., 1983. 111—152. — Kocztur Gizella: 
Költői önarckép Keats tükrében. John Keats—lóth Árpád: Úda egy görög vázá-
hoz. Új írás, 1986/11. 71-78. 

3 3A cselekvési sor megállításának örömteli, ünnepi emelkedettsége és a cél 
el nem érésének feltoluló fájdalma az óda negyedik versszakában is ott lap-
pang: megoszlik az athéni Parthenon egyik fríztöredékéről átkölcsönzött ál-
dozati jelenet és az elnéptelenedett város képe között. Keats 1817-ben külön 
szonettet is írt az Elgin márványokról (A Parthenon szobraira — On Seeing 
the Elgin Marbles). 
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lányok kecses köré"-nek átértelmezett felidézésével adhat érzéki formát az 
új, romantikus érték-eszménynek. A "formák csöndje" ez érték teste. Keats 
költői diadala, hogy e váza széttörhetetlen. 

Shelley, a forradalmi költő, az angol konzervativizmus és a Szentszövet-
ség eszméit és eszményeit tagadja egy koronként neoplatonikus színezetű idea-
világ és szabadság-ideál nevében. Amint Az Iszlám lázadása című elbeszélő 
költeményének programatikus előszavában írja, műve "kísérlet ... a közszel-
lem milyenségére nézve ... : hogyan éli túl egy morális és politikai közös-
ségnek a boldogabb viszonyok utáni szomjúsága ... azokat a viharokat, melyek 
megrázták a kort, melyben élünk".Bemutatja "a zsarnokok álnokságát; a Vi-
lág Uralkodóinak szövetségét és az elűzött Dinasztiának idegen fegyverek se-
gítségével való restaurációját; a Hazafiak lemészárlását és kiirtását, és a 
volt rendszer győzelmét; a törvényesített zsarnokság következményeit — a 
polgárháborút, éhséget, járványt, babonaságot és a családi kötelékek teljes 
megsemmisülését; a Szabadság védelmezőinek bírói úton való meggyilkolását; 
az elnyomás időleges diadalát, mely végső és kikerülhetetlen bukásának biz-
tos előjele"; s mindezzel úgy szegezi szembe "a lángész és erény örökkéva-

3B 
lóságát", ahogyan majd az Oda a Nyugati Szélhez verszárlatában a Téllel a 
Tavaszt. 

A megszabadított Prometheus elé tűzött előszóban Shelley még lendülete-
sebben és egyértelműbben állítja szembe a maga költői eszményeit a meglévő 
intézmények elavult, korlátolt és korlátozó normáival: "A hevült és változa-
tos képalkotás különös stílusa, mely a mostani angol irodalmat jellemzi, ez 
az általánosan ható erő, nem egyetlen író utánzásának eredménye. ... Irodal-
munk aranykorának nagy íróit a társadalmi szellem heves ébresztése fakasz-

39 
totta. ... Az értelem felhője kilövelli összegyűjt villámait" — fénye vé-
gigszikrázik a Nyugati Szélhez szóló óda lobogó monád-haján — , "az intézmé-
nyek és vélemények egyensúlya most teljesül vagy teljesülni készül. A 
költő oly belső erők egybeszőtt terméke, amelyek mások természetét megvál-
toztatják; és oly külső hatásoké, amelyek élesztik és fenntartják ezen erő-
ket. ... Szándékom idáig merőben ennyi volt: a különb versolvasók igen finom 
képzeletét morálisan kiemelkedő szép eszményekhez szoktatni."48 

3^Mohay Béla fordítása. Horváth Károly: A romantika. 201. 
3 7I. m. 203. 
3 8Uo. 
39 

Weöres Sándor fordítása. I. m. 204. 4 0I. m. 204., 205., 206. 
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A költő és a külvilág értékszintjének ellentéte A költészet védelme című 
vitairatban ütközik ki a legélesebben. Shelley Thomas L. Peacock A költészet 
négy korszaka című tanulmányával vitázik. Peacock, az ipari forradalom szel-
lemi következményeit mechanikusan értelmezve, az irodalom, a költészet ha-
nyatlását állapítja meg, és jövőt csak a tudományoknak jósol. Shelley vele 
szemben védi a költészet jogait, és bizonyítja jogosultságát, kiemelve való-
ságátalakító hatalmát és a jövővel való eljegyzettségét. A költő, fejtegeti, 
"nemcsak a jelent figyeli behatóan a maga mivoltában, és fedezi fel azokat a 
törvényeket, melyek alapján a fennálló viszonyokat rendezni kellene, hanem a 
jelenben a jövőt is meglátja, és gondolatai olyanok, mint a virág magvai"41 

— vagy mint az Óda a Nyugati Szélhez téli sutba hordott, hűs sötétben alvó, 
tavaszra feléledő, sok szárnyas magva. Az értékszintek kontrasztját, valóság 
és eszmény, jelen és jövő ellentétét e költészetet védő, szenvedélyes vita-
iratban költői képek egész sora sugallja. "A költő csalogány, aki a sötétben 
ül, s azért énekel, hogy édes énekével önnön magányát feledtesse". "A köl-
tészet ... még mindig az élet fénye; forrása bármi szépnek, nemesnek vagy 
igaznak, ami még egy hitvány korban is létezhet ... Az a lehetőség, mely ön-
magában hordja a saját és egyben a társadalom megújulásának csíráit is. ... 
Mi lenne az erény, a szeretet, a hazaszeretet, a barátság — ... mi vigasz-
talna bennünket a sír eme oldalán, és mire vágynánk ott túl, ha a költészet 
nem szárnyalna, hogy fényt és tüzet hozzon az örök régiókból, hová a bagoly-
szárnyú számítás sosem mer felemelkedni? ... Titkos vegykonyhája folyékony 
arannyá változtatja a mérgezett vizeket, melyeket a halál hömpölyögtet az 
életbe: fellebbenti a világról a megszokottság fátylát, és kibontja formái 
szellemét: a mezítelen s alvó szépséget. ... A költészet, mely a közfelfo-
gás, illetve a közrend áldásos megváltoztatásán munkálkodik, a legcsalhatat-
lanabb hírnöke, társa és követője egy nagy nép ébredésének. ... A költő ... 
szó, mely azt fejezi ki, amit б maga sem ért; harsona, mely harcba hív, és 
mégsem érzi, mire lelkesít;"45 — a Nyugati Szelet szólító óda "prófétás va-
rázs"-a, mely az alvóknak kürtöl. 

Mennél kevésbé fogadja el a romantikus művész a környező külvilág irá-
nyító normáit, mennél inkább érvényteleneknek érzi vagy értékteleneknek tud-
ja azokat, annál nagyobb jelentőséget tulajdonít a teremtő képzeletnek. A 
képzelet ugyan mindig átalakítja az érzetek és képzetek benyomásait s az em-

41Mohay Béla fordítása. I. m. 209. 
4 2 I . m. 212. 
4 5I. m. 212., 214., 215. 
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lékképek érzéki adatait, és a kritikai realista regényíró fantáziája is át-
gyúrja a közvetlenül adott valóság anyagát, amikor tipikus jellemeit és hely-
zeteit megformálja. Az alkotó képzelet átalakító hatalma azonban — az átme-
neti formák szivárványos sokasága mellett — elvileg kétféle módon nyilatko-
zik meg a művészi ábrázolásban. Vagy arra törekszik, hogy fenntartsa, sőt 
fokozza a külvilág megszokott jelenségeinek és kapcsolatainak érzéki való-
szerűségét, vagy arra, hogy gyökeresen átformálja azt. A romantikus művész 
— a külső valóság és a belső igazság részleges vagy teljes axiológiai ellen-
tétét átélve — rendszerint a második utat választja. Választását éppen ez 
az ellentét határozza meg, mely ily módon a művészi formaadás alapelveit is 
determinálja. 

Már Wordsworth azt írja a Lírai balladák előszavában, hogy a mindennapi 
életből kiszemelt eseményeket a képzelettel kissé kiszínezte, s ezáltal "az 
elme szokatlan megvilágításban látja a köznapi dolgokat".44 Később Coleridge 
a Biographia Literariában megerősíti és kiegészíti Wordsworth leírását, amint 
a kettejük közötti egykori együttműködésre visszatekint: a Lírai balladákban 
"nekem a természetfeletti vagy legalábbis a regényes személyekre és alakokra 
kellett erőfeszítéseimet összpontosítanom; ámde úgy, hogy benső valónkból 
egy olyasfajta emberi érdekességet és olyan, az igazságot megközelítő dolgot 
bányásszunk ki, ami elegendő ahhoz, hogy a képzelet eme látomásai a nem-hi-
vést a költői hitelesség eléréséhez szükséges pillanatra önként felfüggesz-
szék. Mr. Wordsworthnek pedig azt a célt kellett kitűznie, hogy a mindenna-
pos dolgokat az újdonság varázsával ruházza fel", és ezáltal keltsen a 
természetfelettivel egyenértékű érzelmeket. A romantikus képzelet, mely szo-
katlan megvilágításban láttatja a megszokottat, vagy természetesnek tünteti 
fel a természetfelettit, egyaránt arra törekszik, hogy feltörje, lehántsa a 
köznapi dolgok megkövesedett kérgét. 

A Biographia Literaria XIII. fejezetében Coleridge álláspontját elméle-
tileg is általánosítja, amikor a fantázia és képzelet (vagy másodlagos kép-
zelet) gyökeres különbségét jellemzi. A fantázia funkciója a képzettársítás; 
"a fantáziának minden anyagát az asszociáció törvényétől készen kell kapnia", 
mivel "a játékhoz nincsenek .más zsetonjai, csak rögzített és meghatározott 
dolgok". A (másodlagos) képzelet szerepe az alkotás; a képzelet "felbont, 

44 Mohay Béla fordítása. I. m. 148. 
45 Mohay Béla fordítása. I. m. 156. 
46 

S. T. Coleridge: Biographica Literaria. Szerk. J. Shawcross. Oxford, 
1962. I. 202. 
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47 szétszór, szétterjeszt, hogy újjáteremtsen". Coleridge romantikus érték-
felfogása a puszta fantáziától elválasztott teremtő képzelet felemelésében 
bont zászlót. 

Blake mint költő, festő, rézmetsző és gondolkodó egyforma végletességgel 
különítette el egymástól a jelenséget és a jelenést, a látványt és a láto-
mást, a bizonyítást és a hitet, az emlékezetet és az ihletet, a rációt és a 
képzeletet, hogy politikai radikalizmustól és anarchisztikus ihletettségtől 
is sugallt mitikus világ-víziójában a mindenható képzeletet ültesse allego-
rikus trónusra. Milton című költeményében a nagy költő-elődöt a maga eszmé-
nyének hirdetőjeként szólaltatja meg: 

Megfürdőzni az Életnek Vizeiben, lemosni a 
Nem Emberit, imé jövök ön-semmisítőn, Ihlet fölségében, 
Hogy elvessem az Okszerű Bizonyítást Hit által Megváltómban, 
Hogy elvessem az Emlékezet hitvány rongyait Ihlet által, 
Hogy elvessem Bacont és Newtont s Locke-ot Albion tetejéről, 

48 Hogy letépjem piszkos gúnyáit és Képzeletbe öltöztessem. 

Blake teremtő képzeletének vizionárius dinamikája különösen szembetűnő, ami-
kor már feldolgozott témát formál át. Isten megteremti Ádámot (1795) című 

Uo. — Coleridge beszél még elsődleges képzeletről is, melyet némi 
misztikus homállyal a "végtelen ÉN VAGYOKban megnyilvánuló teremtés örök ak-
tusának a véges elmében való megismétlése"-ként definiál (uo.). I. A. Ri-
chards a fogalmat kevésbé ünnepélyesen, de sokkal világosabban magyarázza: 
"az elsődleges képzelet nem más, mint a normális észrevevés, amely a szoká-
sos érzéki világot teremti meg, ... az autóbusz, a bifsztek és az ismerősök 
világát". Vö. I. A. Richard: Coleridge on Imagination. London, 1934. 58. — 
A coleridge-i kategóriák párhuzamosak Kant A tiszta ész kritikája című művé-
nek bizonyos fogalmaival: a "fantázia" a kanti "reproduktív képzelet"-tel, 
az "elsődleges képzelet" az érzéki szemlélet "különféléjét" egybekapcsoló 
kanti "produktív képzelet"-tel és a "másodlagos képzelet" a szabadon teremtő 
művészi, "esztétikai képzelet"-tel. Vö. R. L. Brett: Fancy and Imagination. 
London, 1969. 46; Szenczi Miklós: Valósághűség és képzelet. 135—137. (A 
Coleridge-tól vett idézeteket Szenczi Miklós fordította.) Coleridge-nak a 
képzeletről vallott nézetei Schelling A transzcendentális idealizmus rend-
szere című munkájának egyes fejtegetéseivel is összecsengenek. Vö. R. Wel-
lek: A History of Modern Criticism II. The Romantic Age. New Haven and Lon-
don, 1965. 159., 391.; Szenczi Miklós: Valósághűség és képzelet. 146—148. 

48 
William Blake: Milton. Fordította Tóth Eszter. In: Versek és Próféciák. 

Válogatta és szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szenczi Miklós. 
Bp. 1959. 269. Vö. Northrop Fry: Fearful Symmetry. A Study of William Blake. 
Princeton, 1947. 150—155. — C. M. Bowra: The Romantic Imagination. New 
York, 1961. 4., 13., 14., 22., 271. — Szenczi Miklós: Angol romantikusok és 
a valóság. Filológiai Közlöny, 1967/1—2., 51.; Uő: Blake tanítása a képze-
letről. Filológiai Közlöny, 1969/1—4. 68—76. 
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képe Michelangelo Az ember teremtése (1511) című freskó-részletével kínálja 
az összevetést. A Sixtus-kápolna mennyezet-freskójának e monumentális darab-
jában Michelangelo zseniális festői koncepcióval éri el a látvány maximális 
plaszticitását. A teremtés gesztusát és aktusát Isten és Ádám egymás felé 
nyújtott karja és ujja testesíti meg, a két mutatóujj azonban nem érintkezik. 
Ezáltal lehetségessé válik Isten és Ádám testének már-már domborműszerűen 
plasztikus kiformálása, mely tökéletesen és maradéktalanul a szellemi tar-
talmat szolgálja. A metafizikai érték fizikai testet ölt. 

Blake festményén Isten és ember egyaránt elveszti magabiztosságát, s a 
harmonikus látvány diszharmonikus látomássá válik. Elóhim, a teremtés munká-
ját befejezve, kimerülten nyúlik el Ádám felett; ormótlan szárnya nehezen 
tartja. Ádám hátrabukott fejjel, tágra nyílt szemmel, nyitott szájjal és 
maszkszerű, elkínzott arccal, bénultan fekszik a kígyó szorításában: kínra 
és bűnre született. A fullasztó jelenet süllyedő, rőt napkorong előtt és ala-
csony, sötét, baljós^felhők alatt zajlik, zsúfolt térben és lidércnyomásos 
atmoszférában. Az élesen rajzos körvonalakat a felizzó színek nyugtalan lo-
bogása úgy ostromolja, mint a Blake-i költészet mitikus allegóriáinak rigo-
rózus rendszereit az érzések és víziók hömpölygő hullámmozgása. 

A teremtő képzelet Keats szépség után sóvárgó ars poeticájának is közép-
pontjában áll. "Amit a képzelet szépségként megragad" — vallja — , "annak 
igaznak kell lennie, akár létezett korábban, akár nem. ... A képzeletet Ádám 

49 
álmához lehet hasonlítani — felébredt és igaznak találta." 

Végül Shelley A költészet védelmében képzelet és érték belső összefüggé-
sét tételesen is kimondja: "Az ész a már ismert mennyiségeket veszi számba; 
a képzelet e mennyiségek értékét ragadja meg." A teremtő szellem halványu-
ló parazsát a szél láthatatlan lehelete izzítja fel az esszében, s röpíti 
szerteszét az óda égő zenéjének fellobbanó reménységében. 

A romantikus mozgalomra jellemző axiológiai ellentét természetesen meg-
határozott közegben, társadalmi térben és történelmi időben bontakozik ki. 
"A romantika" — írja Lukács György — "a 19. század fontos, általános szel-

49 
John Keats levele Benjamin Baileyhez 1817. november 22-én. H. E. Rol-

lins (szerk.): The Letters of John Keats. Cambridge, Mass., 1958. I. 184— 
185. Az idézetet Péter Ágnes fordította. In: Keats költészetelméletének fej-
lődése. Bp. 1970. 16. Értelmezését lásd i. m. 14—39. 

50Mohay Béla fordítása. In: Horváth Károly: A romantika. 207. Vö. i. m. 
201., 202., 204., 206., 211., 213. — R. Wellek: The Concept of Romanticism. 
In: Concepts of Criticism. 178—182. 

51Vö. Harold Bloom: Ode to the West Wind. In: The Visionary Company. 
Ithaca and London, 1983. 302. 
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lemi irányzata, amelyet politikailag és irodalmilag a francia forradalom, 
gazdaságilag és társadalmilag az ezzel párhuzamos ipari forradalom váltott 
ki mint ellenzéki áramlatot. Valóban jelentős képviselői ezért gyakran éles-
eimé jűen, sőt olykor mélyrehatóan bírálják azokat az új ellentmondásokat, 
amelyeket a társadalmi valóságnak ezek az alapvető változásai hoztak maguk-
kal. De az ilyen bírálat hegye mindig letörik, mert az ellentmondások uina-
mikája a romantikusoknál nem a jövőbe mutat, mint például a Fourier- vagy 
Owen-típusú nagy utópistáknál, hanem vissza akarja fordítani a történelem 
kerekét, és a jelennel szemben a középkort, az ancien régime-et, a kapita-
lizmussal szemben az egyszerű árucserét játssza ki. így jön létre irodalmi-
lag az igazi romantika Chateaubriand-tól a német romantikus iskolán át Vigny-
ig vagy Coleridge-ig; gazdaságilag-társadalmilag ez található Sismondinál, 
Cobbettnél vagy a fiatal Carlyle-nál. Természetesen kevés olyan jelentős író 
akadt, aki teljességgel figyelmen kívül tudta hagyni ezt a bírálatot. De 
számukra Scott-tól és Balzactól Tolsztojig és Thomas Mannig ez olyan tenden-
cia, melynek legyőzése (a jogosult kritikai elemeknek egy realisztikus világ-
képbe való beillesztése) csak érdeklődésük többé vagy kevésbé lényeges moz-
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zanata." Nagyívű szemle, mely az ökonómiától és társadalmi magatartástól a 
politikán át az irodalomig követi nyomon a romantikus mozgalmat, és elvá-
lasztja egymástól, de összefüggésében is vizsgálja a romantikus lázadást és 
a realista elemzést. 

De nem lehetett-e az egykorú jelent (vagy annak lényeges vetületeit) ro-
mantikus módon a jövő nevében is megtagadni? Ha a kérdésre nem-mel felel a 
kutató, nem tudhatja Vörösmarty, Victor Hugo vagy Shelley költészetének ro-
mantikus formarendjét levezetni. (Lukács ki is zárja őket a romantikából; 
Vörösmartyt részben, Hugót és Shelleyt teljesen.) Ha igennel válaszol, akkor 
viszont nem reakciónak, hanem válasznak kell tartania a romantikát azokra a 
problémákra, amelyeket a feudális és polgári rend világtörténelmi r~~zeiitkö-
zése, illetve később citoyen és burzsoá ellentéte vetett fel. A rea*v 16 — a 
szó eredeti és teljes értelmében — csak a múltra irányulhat; a válasz — 
más esetekben — a jövő felé is mutathat (még ha ezt gyakran csak utópiszti-
kusán teheti is meg). 

со 
Lukács György: A romantikáról. Előszó művei német nyelvű kiadásának 6. 

kötetéhez. In: Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a re-
formkor magyar irodalmáról. Szerkesztette Mezei Márta és Wéber Antal. Bp. 
1972. 543. — Lukács már Balzac és Stendhal vitája című tanulmányában is azt 
vallotta, hogy a "romantikus világnézetben spontán és mély lázadás jut kife-
jezésre a gyorsan kibontakozó tőkés termelési rend ellen, természetesen igen 
ellentmondásos formában". In: Balzac, Stendhal, Zola. Bp. é. n. 111. 
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Ez utóbbi felfogásnak, úgy tetszik, több előnye is van. Teljesebben adja 
meg a romantikára jellemző axiológiai ellentét történelmi töltését;33 a szá-
mottevő helyi és időbeli eltérések ellenére sem helyezkedik arra az állás-

54 
pontra, hogy csak romantikákról célszerű beszélni, romantikáról nem; nem 
veti egymással szembe a magatartást és a módszert;33 és nem kényszerül arra, 
hogy a romantikus mozgalmat — vagy a mozgalom valamelyik képviselőjét — az 
irányzathoz való tartozás tekintetében mintegy "megfelezze": számot vet a 
polgári haladást nemzeti megújulással ötvöző kelet-európai romantikával és a 
nyugat-európai romantika progresszív, utópikus szárnyával. 

33így könnyebb elhatárolni a romantikát más stílusirányoktól, amelyek más-
féle vagy másképpen megnyilvánuló axiológiai alapokon nyugszanak. 

54 
Vö. Arthur 0. Lovejoy: On the Discrimination of Romanticism. In: Essays 

in the History of Ideas. Baltimore, 1948. 228—253. R. Wellek Lovejoyjal vi-
tázva fejtette ki az európai romantikus mozgalom egységéről szóló elgondolá-
sát: The Concept of Romanticism in Literary History és Romanticism Re-exami-
ned című tanulmányában. In: Concepts of Criticism. 128—198 és 199—221. 

33Ernst Fischer azt tartja, hogy a "romantika magatartás,a realizmus mód-
szer". A romantika lényege. 143. E felfogást bírálja Vajda György Mihály Fi-
scher könyve elé írt bevezetőjében. 7. — Fischer számos tanulságos meghatá-
rozást ismertet a romantikáról: 138—142. 
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N A G Y G É Z A - Á D Á M A N I K Ó 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI TERMINOLÓGIA PROBLÉMÁI 
A FILOZÓFIAI METODOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL 

I. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (Nagy G.) 

Az irodalomtörténet, -elmélet és -kritika, valamint a filozófiai metodo-
lógia kapcsolatának, szituációbahelyezettségének elemzéséhez tisztázni kell 
az ide vonatkozó fogalmak jelentését és jelentőségét. Ezt a műveletet több 
szempontból vihetjük végbe, az általánostól közelítve az egyre konkrétabb 
jelenségek felé. 

Filozófiai metodológián értendő az a legáltalánosabb érvényű, mondhatni 
neokarteziánus, XX. századi elemző és reflexiós módszer, amelyik a világ 
dolgait, nevezetesen a természettudományos, társadalmi-történeti és pszicho-
analitikai szférákat úgy fogja fel, mint egymásban elhelyezkedő, dinamikus, 
együttlétező és együttható halmazokat. Ebben az értelemben a filozófus szu-
verén és szintetizáló módon tekinti át a világot, a szaktudós pedig a saját 
tudományterülete belső törvényszerűségeit állapítja meg, illetve annak más 
területekhez való kapcsolódásait tapintja ki. Nyilvánvaló, hogy modern vilá-
gunkban ez a rendszerszemléleti megközelítés csak akkor lehet igazán eredmé-
nyes, ha a filozófus egyben szaktudós, és a szaktudós egyben filozófus is. 
Világosan látnunk kell, hogy ez a komplex rendszerszemlélet a modern világ 
egyik, talán a legfontosabb és legegyetemesebb érvényű teljesítménye, amely 
véleményem és meggyőződésem szerint egy szinten van az európai civilizáció 
eddigi legnagyobb korszakainak (a görögségnek és a reneszánsznak) vívmányai-
val. Ebből következik, hogy az egyes szak-vizsgálódásokat olyan összefüggés-
rendszerbe kell helyezni ezután, amelyik általánosabb érvényű a korábbi ko-
rok analitikus, lineáris, kauzális szemléleténél (erről többek közt J.-P. 
Sartre is nyilatkozott például a Critique de la Raison dialectique-ben, il-
letve a Qu'est-ce quela littérature?-ben;. 
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Ez a halmazelméleti, humán szintézis egyszerre valósul meg az időben és 
a térben, vagyis: az elemző munka — ugyancsak Sartre szóhasználatával élve 
— mindig szituációban megy végbe. Más szóval a modern szintézisalkotás egy-
szerre magyarázza egyrészt a jelenségek-törvényszerűségek holográfiai, szink-
ron adottságait, másrészt azok kialakulását és determináltságait, közöttük 
összehasonlításokat tesz az adott elvárási horizontoknak megfelelően. 

Ez a körülmény az utóbbi évtizedek irodalomelméleti fejlődési folyamatá-
ban hármas, egymásba szüntelenül be- és áthatoló tagolódásban jelentkezik. 
Ezek a következők: az écriture/discours, a texte és a lecture fogalmai, me-
lyek újabb koncipiáltságukban a strukturalistáktól, nevezetesen Roland Bar-
thes-tól erednek. A szüntelen mozgás és szempontváltás, mely csak egy stati-
kus, pozitivista szemlélet szerint jelenthet eklektikusságot vagy relativiz-
must (más, kevésbé hízelgő kifejezéssel: tartalmatlan dialektikát), eleve szük-
séges feltétele minden.árnyalt elemzésnek. A fenti hármasság esetében maguk 
a következetes és ortodox strukturalisták is kénytelenek voltak belátni pél-
dául a csak a szövegre korlátozódó elemzés megvalósíthatatlanságát (ezért 
vezették be például az intertextualitás fogalmát), illetve megalkudtak az 
egyoldalúságból adódó kellemetlen következményekkel, avagy éppen elzárkózóan 
és sértődötten ragaszkodtak saját módszerükhöz. S eközben a természettudomá-
nyoktól meg a matematikától kölcsönözték formalizálásaikat és modelljeiket 
(többnyire a nyelv szerepének hangsúlyozásával párhuzamosan), az intuíció, 
a romantikus érzelgősség tartományába száműzve a szubjektivitást meg a kon-
notációt. 

Mindezek az irodalomelméleti és -kritikai elemző módszerek olyan társa-
dalmi-kulturális közegben fogalmazódtak meg és alkalmazódtak, amelyben lehet-
séges és szükséges az elvonatkoztatás a "tiszta" elemzést zavaró tényektől 
és megfontolásoktól. Márpedig, mint éppen magától Barthes-tól tudjuk, nincs 
szűzi és ártatlan olvasás, műelemzés vagy befogadói-esztétikai tevékenység 
vagy élvezet: különösképp akkor nincs, ha a vizsgált écriture/texte, ille-
tőleg a befogadó intellektus alapjellegénél fogva különböző civilizációkhoz 
és kultúrákhoz, ezen belül különböző ideológiai és intézményrendszerekhez 
tartozik. 

E megállapítások után további fogalmi tisztázásokra van szükség, mielőtt 
eljutnánk voltaképpeni témánkhoz, az irodalomtörténeti terminológia problé-
májához. Először is meg kell vizsgálnunk az adott civilizációelméleti kon-
cepció egészét, alkotóelemeit és belső viszonylatait. A szóhasználaton túl-
mutató jelentősége van számunkra a civilizáció és a kultúra megkülönbözte-
tésének. Itt halmazok viszonyáról van szó, melyek közül az egyik a nagyobb 
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területet átfogó, a másik ennek része, autonómiával rendelkezik. Civilizáci-
ón értendő egy olyan, földrajzilag és történelmileg szituált együttes, mely 
egy társadalom életének legkülönbözőbb területeit foglalja magában (terme-
lés, gazdaság, társadalmi formák, intézmények, politika, tudományok, művé-
szetek...). Ezen belül a kultúrát a kollektív vagy egyéni szellemi termékek, 
illetve tevékenységek alkotják (életmód, szokások, hagyomány, folklór, val-
lás, művészet, filozófia...). E két szféra tényei és tendenciái nem analiti-
kusan, térben-időben lineárisan, közvetlen kauzális meghatározottságukban 
léteznek együtt, illetve egymás mellett, hanem dinamikus együtthatásukban és 
együttmozgásukban. Ide tartozik logikusan az irodalomtörténeti terminológia 
kérdésköre is, mint az elemzés és vizsgálódás módjainak, eszközeinek, formai 
és tartalmi hordozóinak eszköztára, melyet a kutatóknak tisztázott feltéte-
lek közt, célrairányuló módon kell alkalmazniok. 

Mindenképp meg kell itt említeni a recepcióelmélet rendkívül fontos 
szempontját is. Ennek lényege az, hogy a civilizációs-kulturális szférában 
mindig figyelembe kell venni a vizsgálat kiindulását és irányultságát, neve-
zetesen az elemző vagy befogadó szempontjainak, sőt érdekeinek meghatározó 
szerepét. Ez utóbbinak érvényesítése két fontos feltétellel jár: egyrészt a 
vizsgált civilizáció, illetve konkrét jelenségsor kimerítő ismeretével, más-
részt a saját rendszer belső ismeretével. Az előző esetben a kívülálló hal-
mazhoz mint- egészhez viszonyul az elemző részhalmaz, a másodikban viszont az 
utóbbi válik egésszé, amelyiknek elemei kívülről kapcsolódnak a vizsgáló 
rendszerhez (negatíve vagy pozitíve). 

Ez a reflexív tevékenység lényegileg például olyan irodalmi tények ösz-
szehasonlításában mutatkozik meg, amelyek különböző ideológiai-társadalmi 
szférákhoz tartoznak, mondjuk Franciaországban és Magyarországon vagy bárhol 
másutt. Ez elméletileg azt is jelenti, hogy a befogadó szocialista országban 
a marxista elmélet feltételrendszerében megy végbe az elemzés, a közép- és 
kelet-európai, jelenkori adottságok közepette. Franciaországban más a hely-
zet: ott, az ottani liberális, gazdaságilag fejlett társadalmi bázison a 
megközelítési szempontok és elemzési módszerek sokféleségével állunk szem-
ben, amelyek közül talán a sartre-i egzisztencializmus, illetőleg a Bourdieu-
féle szociológiai mező-elmélet nyújt a leginkább lehetőséget a gyümölcsöző 
együttműködésre. Ezzel azt akarom mondani, hogy a társadalmi-ideológiai 
szféra határozza meg a legáltalánosabb érvénnyel elemzéseinket, amelyek közt 
a problémák — köztük a terminológiaiak is — a kompexektől az egyszerűbbe-
kig terjedő sorban helyezkednek el, vagyis lehetnek többé-kevésbé könnyen 
formalizáihatók. 
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Eddigi felismeréseim és elmélkedéseim alapján bízvást mondhatom, hogy ez 
a legáltalánosabb társadalmi-ideológiai szféra az irodalom szempontjából 
nézve is, úgy jelentkezik modern világunkban, a különböző rendszerek együtt-
létezése idején, különösképpen a szocialista országokban, mint a polgárság-
hoz, a polgári fejlődéshez és annak jelenlegi állapotához való viszony, a 
polgári fejlődés szempontjából pedig úgy., mint a polgárság önszemlélete, il-
letve válasza a rajta kívül lévő rendszer(ek) kihívására. Ennek a viszonynak 
az alap-meghatározottsága eredetileg és elméletileg (a marxizmus klasszikusai 
szerint), sőt a hatalmi szférában is, a kapitalista rendszer felszámolása 
volt. Ez bárhol, bármely kommunista pártnak célkitűzése. S ez az elmélet bel-
ső logikája szerint nyilván így is van. Csakhogy a marxista klasszikusok szö-
vegeinek keletkezése óta egy évszázad telt már el, vad történelmi viharok és 
káprázatos tudományos fejlődés közepette; a világ a XIX. századhoz képest új 
arculatot öltött — s éppen ezért például a közép-európai Magyarországon is 
újra kell gondolniok az elméleti embereknek és az irodalomtörténészeknek egy-
aránt az antropológiai szféra legáltalánosabb meghatározottságait, s ezek 
következményeit le kell vonniuk a maguk szakterületén. Ismétlem, ennek az 
elháríthatatlan feladatnak a teljesítése a filozófiai metodológia és a rend-
szerelmélet következetes alkalmazását tételezi fel. Magyar példára hivatkoz-
va elmondható például, hogy a XIX.—XX. századi társadalomfejlődés és társa-
dalomfilozófia alapos elemzésére van szükség ebből a szempontból, vagyis a 
polgári fejlődéshez való viszony szempontjából (a gazdasági-politikai-ideo-
lógiai-intézményfeltételektől a tudatformákig, szokásokig, egyéni és közer-
kölcsökig stb. ). 

Külön vizsgálatot igényel annak kifejtése, miképpen jelentkeznek e prob-
lémák az egyetemi oktatásban, a tanárképzésben, az irodalomtudományban, a 
történeti módszerekben és a terminológiában. Egy bizonyos: a tárgyalt kérdé-
seket bele kell helyezni egy olyan dinamikus fogalomhálóba, amelyik értelmet 
és távlatot ad akármilyen rész-problémának. Persze jóval könnyebb egy-egy 
kérdést eleve lehatárolni, és a más területekhez való bonyolult kapcsolódá-
sokat egyszerűbb, könnyebben kezelhető formalizálásokra redukálni. 

Nem kétséges, hogy az egyetemi oktatás bölcsészettudományi területén, az 
idegen nyelvi tanárképzésben ugyancsak ezek a rendszerelméleti szempontok 
kell, hogy érvényesüljenek. A fő kérdés: az országismeret oktatásának meto-
dológiája. Itt hármas halmazkapcsolatnak kell együtthatnia: a legtágabb hal-
maz a (francia) civilizáció a fenti értelmezésben, a rendszerező elv az iro-
dalom, a kommunikációs és hordozó közeg a nyelv. Mindhárom szféra adekvát 
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módszerekkel művelendő. Nyilvánvalóan rendkívül fontos a fogalmi tisztázott-
ság, azaz a célirányosan és pontosan alkalmazott terminológia szerepe. 

Ami mármost a szorosabb értelemben vett irodalomelméleti és irodalomkri-
tikai terminológiát illeti, e téren ugyancsak pontos definíciókra van szük-
ség, nevezetesen: különbséget kell tenni a terminológiai problémák jelentő-
sége, érvényességi köre, formai-tartalmi jellegzetességei között. Tisztán 
kell továbbá kezelni őket: a megismerés többé-kevésbé egzakt és modellálható 
szférájában; áz ontológiai-társadalmi-történeti közegben; végül a szubjek-
tumhoz köthető pszichikai-pszichoanalitikai vonatkozásban. Más szóval el 
kell különíteni egymástól a terminológiai kérdések denotativ, illetve konno-
tatív, avagy konceptuális, illetve intuitív-képzeletbeli saiátosságait. Azaz 
minden konkrét terminológiát el kell helyeznünk a problémák dinamikus tér-
és időbeli együttesében. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a terminológia 
problémája per definitionem meghatározó jellegű lévén, általában a jelensé-
gek és tények formai elemeit domborítja ki. 

II. A SZIMBÓLUM RENDSZERE; A RENDSZER SZIMBÓLUMA (Ádám A.) 

Amikor Proust szimbólumait, azok genezisét, rendszerüket és céljukat 
vizsgáljuk a szintetikus rendszerszemlélet alapján, azzal a módszertani 
problémával kerülünk szembe, hogy sikerül-e különválasztanunk az individuu-
mokat és a nézőpontokat, beleértve a magunkét is. Ez az irodalomelméleti 
kérdés csak bonyolódik, ha a szimbólumalkotásról van szó, hiszen a szimbólu-
mok létrejötte eleve komplex nyelvi, művészi folyamat, nem beszélve a kol-
lektív, az egyes kultúrkörökhöz tartozó szimbólumokról, valamint a szimbo-
lizmushoz mint irodalomtörténeti és elméleti irányzathoz tartozó szimbólum-
felfogásokról . 

A problémát tovább nehezíti a vizsgálati módszer azon sajátossága, hogy 
a szimbólumokról gondolkozván a művész és a kritikus szemlélete szükségkép-
pen egybeesik. Az egybeesés alapja a szintetikus rendszerszemlélet, oka pe-
dig az, hogy a művészi individuumhoz kötődő szimbólumok létrejötte és az 
irodalomnak a szimbólumokról, azaz saját magáról való gondolkodása genetiku-
san tekintve fedi egymást. A német romantika óta észlelhető ez az összefüggés. 

Szükségünk van a fogalom terjedelmének szűkítésére; a szimbólum termi-
nust használják ugyanis matematikusok, logikusok, nyelvészek stb. Az általuk 
szimbólumnak titulált jelentéskör azonban nem tartalmaz áttételeket: bináris 
oppozíciókra és általánosításra épül. Vagyis a szimbólum fogalmának minden 
olyan használata, mely nem a művészi szimbólumalkotásra vonatkozik, szükség-

.285 



szerűen bináris oppozíciókat tételez a szimbolizált tárgy és maga a szimbó-
lum között. Példaként említhetjük Wittgenstein képelméletét. Ezért célszerű 
tisztázni, legalábbis a saját gondolati rendszerünkön belül, hogy léteznek a 
realitásra közvetlenül utaló szimbólumok és a művészi szimbólumok, melyek 
áttételeken keresztül utalnak valamilyen, nem feltétlenül létező valóságra. 
Az előbbieket típusoknak vagy modelleknek, a folyamatot magát pedig tipizá-
lásnak, azaz általánosításnak, az utóbbiakat pedig szimbólumoknak vagy rend-
szereknek, a folyamatot szintézisnek vagy absztrakciónak nevezem. 

Szemléletesebben megvilágítja a problémát a szimbólum szó etimológiai 
vizsgálata, melyből kitűnik, hogy a szimbólumképzés a kapcsolatteremtés esz-
köze, olyan definíció, amely két dolog kapcsolatára vonatkozik. Ami a kapcso-
lat természetét illeti, azt mondhatjuk, hogy ez nem formális logikai kapcso-
lat. De nemcsak definiál a szimbólum, nemcsak azonosít, hanem az azonosítá-
son keresztül teremt is, hiszen azzal, hogy általa két dolog között lévő 
kapcsolatot tárunk fel, a két dolgot egy magasabb szinten egyesítjük, tehát 
ami egy alacsonyabb szinten két külön egység volt, az magasabb szinten — 
most már a valósághoz való áttételes viszonyában — újabb minőségű egység 
lesz. 

Egészen egyszerűen megfogalmazva a gondolatot: a szimbólumképzés lényege 
csakis rész és egész viszonylatában ragadható meg. A prousti mű lényege is 
ebben rejlik: a legapróbb részletben is megragadható az egész. 

A bevezetőben vázolt probléma kiküszöbölését segítheti elő, ha a fogalmi 
tisztázás végett kijelentjük, hogy a szintetikus rendszerszemlélet nem egy-
szerűen szemléletet jelent. Egyfelől azt állíthatjuk (és állították e szem-
lélet filozófusai Schellingtől Zalai Béláig), hogy a világ rendszerekből áll, 
bár nagyon erősen hangsúlyozni kell: ezek a rendszerek egymásra épülnek u-
gyan, de nem hierarchikusan, hanem egymást kiegészítve. Másfelől pedig: a 
világ minél teljesebb megismerése céljából kell rendszerekben látnunk és 
gondolkodnunk. A szintetikus rendszerszemlélet tehát olyan ismeretelméleti 
módszer, amely a világot rendszerszerűen képezi le és ezeket a rendszereket 
tanulmányozza. Nem modelleket hoz létre,azaz nem leegyszerűsíti a viszonyla-
tokat, hanem a maguk bonyolultságában újraalkotja és folyamatukban ragadja 
meg őket. Itt kerül elő ismét a bevezetőben vázolt probléma, s újra magáról 
az irodalomról kezdünk beszélni. 

Biztonsággal kijelenthetjük, hogy minden irodalom szimbólumalkotás még 
akkor is, ha a művész intenciója ezzel éppen ellentétes (például az új regény). 

Ahhoz, hogy tisztán lássunk a prousti szimbólumok dolgában (Proust e-
gyébként a romantikus hagyományok alapján metaforáknak nevezi őket), ki kell 

.286 



lépnünk az általánosság köréből, s most már a szintetikus rendszerszemléle-
ten belül, tovább kell vizsgálnunk a szimbólum lehetséges értelmezéseit. Eh-
hez arra az előfeltevésre van szükségünk, hogy Marcel Proust a német romanti-
kus hagyományokat követve Ruskin közvetítésén keresztül alkotta meg a maga 
művészetfilozófiáját, melynek sarkalatos pontja a szimbólumalkotás, mégpedig 
úgy, hogy б maga is (összekevervén a nézőpontokat) a szimbólumalkotásról, az 
irodalomról ír, miközben irodalmat, tehát szimbólumokat hoz létre. 

Az egyik megközelítési lehetőség a filozofikus értelmezés, amely a szim-
bólumalkotást módszerként fogja fel. Ám nem minden irányzat egyezik meg 
Proust szintetikus felfogásával. A művészetelméleti gondokodás története fo-
lyamán a szimbólumalkotási arché vagy az érzékileg adott valóság és a fogal-
maink kapcsolatában, vagy egy már eleve adott fogalmi-nyelvi leképezés relá-
cióiban öltött testet. Az irányzatok aszerint is elkülöníthetők, hogy mit 
tartanak az abszolút létéről, illetve megismerhetőségéről. Amelyek a lényeg 
létét eleve tagadják, egyben kizárják fogalomkörükből a szintetikus szimbó-
lumot (például a fenomenológia meg a strukturalizmus). Amelyik elfogadja és 
megismerhetőnek tartja az abszolútumot, hierarchizált rendszerekben gondol-
kodik (Platóntól Hegelig). Ezek művészeti aspektusa a mallarméi szimboliz-
mus. Mi csak azt a felfogást vizsgáljuk, amelyik feltételez egy létező ab-
szolútumot, de közvetlen megismerhetőségében kételkedik. Ez az irányzat 
Kanttal kezdődik és az egész romantikus művészetfilozófiának egy igen jelen-
tős vonulata. Ehhez tartozik Proust és a romantikus gondolkodás betetőzője: 
Bergson, akit a német romantika francia katalizátorának tekinthetünk. 

Bergson fogalmazza meg ezen irányzat dilemmáját, mely szerint az abszo-
lút csak az intuíció által ragadható meg, tehát az emberi nyelv tulajdonkép-
pen korlátja a megismerésnek. A dilemma Proustnál is felmerült, de mivel б 
író, neki éppen a szimbólumalkotáson, illetve a művészi gyakorlaton keresz-
tül sikerült feloldania a bergsoni paradoxont. 

A következő szempont a mitológiai. Az egyes vallásokban az idő megállí-
tásának vagy visszafordításának különböző eszközei voltak, többnyire miszti-
kusak, megfoghatatlanok. Hogyan találhatja meg tehát a művész ez ősi vágy 
megvalósításához a megfelelő eszközt, hiszen az alkotás anyaghoz kötött? A 
romantikus művészek erre is megtalálták a választ: szimbólumokat kell alkal-
mazniok. Ez a megközelítés azonban főképpen a konvencionális szimbólumokra 
vonatkozik. 

A vizsgálat harmadik kiindulópontjául a szimbólum fogalmának irodalom-
történeti szituáltsága, illetve a szimbolizmus mint irodalomtörténeti-művé-
szeti irányzat meghatározása kínálkozik. Ha szimbolizmusról mint irányzatról 
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szólunk, csakis a klasszikus értelemben vett szimbolizmusra gondolhatunk, 
tehát Baudelaire és Verlaine művészetére, nem pedig arra, amit Proust korá-
ban tekintettek szimbolizmusnak. Az utóbbi, mallarméi értelemben Proust 
szimbólumellenes volt. Oe az előbbi értelemben sem mondhatjuk, hogy Proust 
szimbolista; б csupán azt örökölte elődeitől, amit az identitás filozófiáján 
keresztül amazok is a magukévá tettek, vagyis a szimbólum filozófiai tartal-
mú jelentését. Én is így használom a szimbólum szót, de megtoldom még egy 
szűkebb értelmezéssel. Számomra a szimbólum olyan (logikai eljárások segít-
ségével meg nem ragadható) művészi észköz, amely egyedül képes a prousti pa-
radoxon fikcióvá alakítására, mivel maga is hordozza tartalom és forma szin-
tézisét. 

Végül a szimbólumokat vizsgálhatjuk a retorikai alakzatok egyikeként. 
Ezen belül létezhet a szimbólumnak egy statikus felfogása; egy bináris, for-
mális logikai alapon álló poétikai szemlélete (lodorov); és égy dinamikus 
szemlélete. Mivel a szimbólumképzés valójában absztrakció, csakis e hármas-
ság alapján képzelhető el, s a harmadik szintnek legfeljebb csak áttételeken 
keresztül lesz referenciája a valóságban. Viszont a rész és egész említett 
problematikája miatt képtelenség egy harmadik vagy n-edik szinten elválasz-
tani egymástól a szinteket: ezek csak együttesen vizsgálhatók. A szimbólum 
így a konkréttól bonyolódik az absztrakt felé; külsődleges jegyek alapján 
nem különíthető el a szöveg többi részétől. Lényege olyan tartalmakból fa-
kad, amelyek rajta kívül állnak; ezeket a tartalmakat interiorizálja, a szub-
jektumot objektiválja. 

Gondolatmenetünk ezen a ponton kapcsolódik az első, filozófiai megköze-
lítéshez, mintegy bizonyítván, hogy a rendszerek egymáson alapulnak, de nin-
csenek egymásnak alárendelve. 

Erről az alapról próbáltam megállapítani egyfajta prousti poétikai hie-
rarchiát. Az Eltűnt idő-ben feltárhatónak vélek egy stilisztikai és egy szim-
bolikus szintet. A stilisztikai szinten található minden olyan retorikai esz-
köz, amely két pólusú, például a metonimia és a metafora. A szimbolikus 
szinten pedig a két vagy több pólusú jelentéskapcsolatok foglalnak helyet. A 
különbség a szintek között nem a pólusok számában lesz, hanem a jelentésát-
tételek minőségében. A szimbolikus szinten találhatók a szimbólumok, a kö-
vetkező felosztás szerint: Strukturális szimbólumok, melyek mindig a maguk 
konkrétságában jelennek meg (például a katedrális), s folytonos visszatéré-
sük által strukturálják a művet. Tematikus szimbólumok, amelyeknek pólusai 
hol a konkrét, hol az absztrakt, hol ismét a konkrét szintjén érhetők tet-
ten. Ilyen például a lány-virág jelentéskapcsolat. Jean Ricardou alapján kü-
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lönítettem el a harmadik típust, az úgynevezett szójátékot, mely valójában a 
tematikus szimbólum egyik alfaja, de abban különbözik tőle, hogy a konkrét 
pólusok egyike mindig a nyelv szintjén van (ilyenek a nevek: Méséglise). Ez 
utóbbi példa rávilágít arra, hogyan kerül a struktúra és a tartalom szinté-
zisbe. A katedrális konkrét tartalma, mely mindig önmagát szimbolizálja, 
konkrét pólusa például a virág—templom jelentéskapcsolatnak. Ezen a szinté-
zisen keresztül fogja hordozni a katedrális romantikus, konvencionális képe 
a mű szerkezetét és minden tartalmát; a katedrális valójában nem más, mint 
egy ideológia térbeli megjelenítése. 

III. AZ AVANTGÁRD ÉS A REALIZMUS LUKÁCS SZERINT (Nagy G.) 

Rendszerelméleti elgondolásainkat az előbbiekben egy retorikai-stilisz-
tikai, vagyis végső soron formai kérdéssel illusztráltuk. Most az ideológia 
felől fogunk közelíteni ugyanehhez a problémához, azt igyekezvén bizonyítani, 
hogy az általános előfeltevések statikus, analitikus, nem-szerves dedukálása 
részleges, tendenciózus értékítéletekhez vezet, a logikus, világos és jóhi-
szemű okfejtés mellett és ellenére is. 

Elemzésünk tárgya Lukács György 1956-ban írott tanulmánya, Az avantgár-
dizmus világnézeti alapjai. A kiindulása teljességgel jogosult, hiszen az 
avantgárdista, modernista irányzatok formai és tartalmi vonatkozásait a tár-
sadalmi-ideológiai feltételek rendszerébe ágyazza bele. S az is jogosult, 
hogy a nyugati irodalmak avantgárd jelenségeit a nem-polgári recepció, vagy-
is a szocialista országok értékrendje szempontjából vizsgálja. A kérdés csu-
pán az, hogy okfejtése során a szerző árnyaltan érvényesíti-e a rendszer-
szemléleten belül a rész és az egész viszonylatának szempontjait, s eközben 
tekintetbe veszi-e az időbeliséget, vagyis az idő múlásának hatására bekö-
vetkező változásokat. 

Nos, Lukács már a kezdet kezdetén tiszta vizet önt a pohárba: "A dolog 
lényegéhez tartozik, hogy az irodalmi élet felszínén ma is — úgy látszik — 
az antirealista, avantgárdista tendenciák uralkodnak. Ezért nagyon is he-
lyénvaló, ha fejtegetéseinkkel úgy kapcsolódunk a témába, hogy az avantgár-
dizmus kritikájából polemikusán és dialektikusan kibontakoztatjuk azokat a 
szempontokat, amelyek a polgári realizmus lehetőségeire vetnek fényt. Ezért 
elkerülhetetlenül szembe kell állítanunk egymással a mai polgári irodalom 
két fő irányzatát a legdöntőbb világnézeti-művészi problémák kérdésfeltevé-
seinek és megoldásainak szempontjából." 
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Ezzel az összes lényeges előfeltevés adva van: 1. a mai polgári iroda-
lomban egymással ellentétben áll (tehét szét is választható) az avantgárd és 
a realizmus; 2. ezek közül az egyik jó, a másik rossz; következésképp a jó 
továbbélési lehetőségeit kell keresni; 3) mindebből következtetéseket kell 
levonni az általános művészetfilozófiai problémákra, azaz a szocialista rea-
lizmusra vonatkozólag. Lukács félreérthetetlenül helyteleníti az avantgárd 
esztétikai és formai sajátosságainak olyatén elemzését, mely az ideológiai 
szempontok, a konkrét művek társadalmi üzenetének rovására megy. Ezen állás-
foglalás következményeképp könnyen meg tudja adni az avantgárd-művek negatí-
vumait: elidegenedettek lévén az ember etikai és társadalmi problémáitól, 
nem dinamikus és totális folyamatokat vagy jellemfejlődést ábrázolnak, hanem 
elvesznek a formalisztikus részletekben, dekadens sajátosságokat mutatnak. 

Minden ellenvetésünk dacára elmondhatjuk hát, hogy az irodalom lényegénél 
fogva emberközpontú, s épp ezért végső soron esztétikai jellege mellett mo-
rális tartalmakat közvetít. Az ábrázolt ember viszont társadalmi közegben 
él (még akkor is, ha kilép belőle); ez utóbbi viszont mindig konkrét, s így 
az író mindig konkrét kapcsolatokat és értékviszonyokat mutat be. 

Lukács György alaptétele ezek után kettős: egyrészt azt mondja, hogy a 
szocialista társadalmi formáció eleve jobb és fejlettebb a kapitalistánál, 
másrészt pedig, hogy a kapitalista formáció önmagában véve is túlélte magát, 
dekadens vonásokat mutat. Ezen vonásoknak felel meg a világnézeti és az iro-
dalmi szféra is; a polgári társadalom hanyatló irodalmának sajátosságai az 
emberábrázolás negatívumaira vetnek fényt, melyek az írói stílust is deter-
minálják. 

Az avantgárd szerint az emberi sors két, egymással összefüggő szempont-
ból határozható meg: egyrészt az ember a modern világban menthetetlenül ma-
gányos, másrészt létezése történelmietlen; s ez az utóbbi sajátosság is két 
részből tevődik össze. Nevezetesen: minden külső és belső folyamat az ember 
személyes létére redukálódik, ám ez a személyes lét is töredezett, diszkon-
tinuus (vagyis nem kapcsolódik be a nagy vagy kisebb jelentőségű, Lukács 
szerint előrevivő társadalmi mozgásokba). 

A modern kor polgári irodalmát áttekintve Lukács a következő jellegze-
tességeit mutatja fel az avantgárd személyiség-felfogásának, megfelelő pél-
dákkal illusztrálva: 1. A modern korban beszűkülnek az egyén választási le-
hetőségei, korlátozódik a társadalmi környezettel harmonizáló kibontakozása, 
ami összefügg azzal a tétellel, hogy az ember eleve magányra és létezésre 
ítéltetett, hogy cselekedeteit és céljait nem társadalmi közegbe helyezi, 
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azaz megítélésükben aránytalanul nagy szerepet enged a szubjektív érzéseknek 
és a képzeletnek. 
2. Ennek következtében eltorzul a szubjektum dinamikus szerkezete, ahogyan 
az évszázadok, sőt évezredek alatt kialakult a maga komplex társadalmiságá-
ban, vagyis a regényszereplőt a tulajdonságok nélküli létezés jellemzi (Mu-
sil), cselekedeteit pedig a gratuité (Gide). 
3. Az irodalomról így leválik a világ: a valóság idegennek és megmagyarázha-
tatlannak tűnik a szorongó egyén szemében (Kafka). 
4. A személyiség szétaprózódása és felbomlása rendszerré lesz a művész önma-
gáról szóló elmélkedésében: megjelenik a regényben egy réges-régi, mitologi-
kus-folklorisztikus elem modern, polgári változata, a szereplő kettős élete 
és inkognitoja. Az ember a valósággal szembenállva kétféleképpen reagál rá: 
egyszer determináltan, s ugyanakkor képzeletbelileg, vagy pedig éppenséggel 
teljesen kívüle áll olyannyira, hogy igazi létét titokban tartja. Ez a sajá-
tosság a II. világháború után filozófiai népszerűségre is szert tett (Hei-
degger, Benn, Salomon). 
5. Mindennek szükségszerű folyománya a patológia szerepének felerősödése és 
megváltozása. A naturalizmusban is volt patologikus elem, ám ez esztétikai 
jelleggel bírt: ebben kereste a művész a költőiséget a társadalom sivár hét-
köznapjaival szemben. A modern korban ez az érdeklődés morális és ideológiai 
hangsúlyt kap, globális tiltakozást jelent és a nihil felé tart. Mint kor-
áramlat, a freudizmus az abnormális ember pszichológiájában véli megtalálni 
a normális ember megértésének kulcsát. Következésképp a patológia-komplexum 
világnézeti gyökerű, és az ember elvi magányosságának ontológiai felfogásá-
ból következik. 
6. A művekben egyidejűleg jelenik meg a hétköznapiság meg az excentricitás, 
és eluralkodik az abnormális, antihumánus ábrázolásmód meg a perverzitás 
(Beckett). 
7. Kialakul a torzult világ egyetemessége a stílusban is: az avantgárd mű-
vész minden normális leírást és történést kizár az élet és az irodalom tár-
gyiasságának világából. 
8. A dekadens művészet sűrítménye az a Kierkegaard-megfogalmazta szorongás, 
mint életérzés, melynek XIX. századi sorsa Bergsonon és Prouston át vezet 
napjainkig. E probléma szubjektív idealista filozófiai megfogalmazása a mo-
dern időszemlélet, mely a tárgyi világ értelmes aktivitás- és cél-világától 
elválasztja és nyomasztó, értelmetlen, szakadozott áramlássá változtatja az 
élet idődimenzióját. 
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9. Az avantgárd mindezen sajátosságaiból következik az allegorikus ábrázo-
lásmód, mely elutasítja az evilágiságot és az aktív emberi értelem immanen-
ciáját a jelenkorban. Ennek indoklását Walter Benjamin adja a német barokk 
drámával kapcsolatban. Lukács szerint ez a művészet és a mögötte álló világ-
nézet megszünteti a realista irodalom alapvonását, a tipikusságot. 
10. Ugyanez a megállapítás vonatkoztatható az avantgárd ateizmusára, melynek 
semmi köze az istenség emberi világból való eltávolításának felszabadító, 
társadalomjavító élményéhez: immár nem egy elrejtőzött isten, hanem a kiü-
rült ég képe felel meg az avantgárd művész és gondolkodó kozmikus pesszimiz-
musának. 

E gondolatmenet, mint mondottuk, koncepciózus és jóhiszemű. Ám meg kell 
néznünk, hogyan értékeljük szintetikus rendszerszemléletünk fentebb kifej-
tett szempontjai szerint, figyelembe véve a huszadik század mostani szaka-
szának eredményeit a világra vonatkozó elméleti-metodológiai és gyakorlati 
tudás három fő területén (vagyis a természettudományokban, a társadalomtudo-
mányokban és a pszichoanalízisben). 

Meg kell állapítanunk, hogy Lukács elemzése XIX. századi, XX. század ele 
ji szinten mozog, s egy analitikus, determinista dialektika jegyében valósul 
meg. 

Először is a világ legújabb fejlődési szakaszának eredményeit kell rend-
szerbe állítani mind a természetre, mind az antropológiára vonatkozólag. A 
természettudományok szempontjából ez azt jelenti, hogy a modern atomfizika 
filozófiai következményeiből adódó felismerések alkalmazandók a humán szfé-
rában is, ami gyakorlatilag az aufklärista-romantikus hegeli és marxi dia-
lektika rendszerszemléleti továbbfejlesztését igényli, vagyis azt, hogy nem 
legfeljebb két, hanem egyszerre több együttmozgó rendszer időbeli és térbeli 
összehasonlítását kell elvégezni, társadalomtudományi szempontból pedig azt 
kell belátni, hogy a XX. század közepétől fogva elvileg is, gyakorlatilag is 
megszűnt a kapitalizmus világhegemóniája; a korábban parciális rendszerek 
immár, a XX. századi tudományos és rendszerszervezési eredmények jóvoltából 
is, egyenrangú konkurensekké léptek elő. Mindez egyben a kapitalizmus jövő-
beli létezésének elvi és gyakorlati tételezését jelenti, a rendszerek koeg-
zisztenciája jegyében. 

Másodszor, figyelembe kell venni a példaként felhozott művek, írók-mű-
vészek és művészeti-társadalmi jelenségek saját nemzeti, kulturális beágya-
zottságát és időbeliségét. Valamely Lukács által avantgárdistának és deka-
densnek minősített tulajdonság érthetőbbé, sőt: pozitívabbá válik, ha nem 
egy külső gondolatmenet illusztrációjaként használjuk, hanem egy kulturális 
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(német vagy francia) fejlődésvonulat szerves részeként fogjuk fel, s viszo-
nyítjuk egy-egy műfaj, írói életmű, sőt egy konkrét mű összefüggésrendszeré-
hez, társadalmi forrásvidékéhez. 

Végül, a mitológia és a pszichoanalízis szférájában, számításba kell 
venni azokat a konstans lelki tényezőket is, amelyek a görög-római, avagy 
európai civilizáció története során az emberi adottságokat, törekvéseket és 
vágyakat fejezték ki, az egyes korokon átnyúló érvénnyel. Biztató lehetőség 
ez arra, hogy a tudomány égisze alatt szervezett modern világban rendszer-
szerű helyet biztosítsunk a mítosznak. 

Elemzésünk végén az a konklúzió adódik, hogy az irodalomtörténeti termi-
nológia fogalmi definiálását és alkalmazását az egyszerűtől a bonyolultig, a 
formai-retorikaitól a filozófiai összefüggésekig terjedő rendszerben kell 
elhelyeznünk. 
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M E L C Z E R T I B O R 

EGY EURÓPAI KÖLTÖ 

(Liberalizmus, katolicizmus, nemzeti kérdés és európaiság 
Babits Mihály műveiben) 4 

A kilencvenegy esztendős Kossuth Lajos 1893-ban, torinói számkivetettsé-
gében, Iratai ötödik kötetében, az 1848—1849-es magyar forradalom és önvé-
delmi háború hőseinek, mártírjainak ajkára adja e szavakat, amint azok a 
nemzeti jogok feladásához vezetett 1867-es osztrák—magyar kiegyezés képze-
letbeli apologétájának mondják: "ne sértegess minket korcs ivadék, mi a haza 
szabadságáért vérzettünk s haltunk martyrhalált, a te helyreállított alkot-
mányod pedig ép ezt adta fel, ezt alkudta el a polgári szabadság rongyai-

Súlyos szavak. Erkölcsi igazságuk kétségtelen. Ám a polgári szabadság 
ama "rongyai" mégsem szemétre valók. Kossuth, hogy ekként szabad folyást en-
gedett jogos indulatainak, maga is szükségesnek tartja megjegyezni: 

"Nem kicsinylem én a polgári szabadság értékét, melyet Magyarországnak 
az 1867-iki alku meghozott; mind a mellett sem kicsinylem, hogy biztosítékát 
nem látom, azt pedig fájdalommal látom, hogy mint a szú a fán, úgy rágódik 

^Dolgozatom eredetileg az MTA, az ELTE és a velencei Fondazione Giorgio 
Cini által szervezett VI. magyar—olasz művelődéstörténeti konferenciára 
("Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia", Budapest, 10— 
13 giugno 1986) készült. Az olasz közönség számára természetesen szükségsze-
rű volt — a hazaiak számára ismert — számos tényanyag közlése. írásom ma-
gyar nyelvű közreadásának főbb hozadékát ekként nem új eredményektől, hanem 
a témának e közönség számára történt megközelítésétől szeretném remélni. E 
meggondolásból nem hagytam el szövegemből néhány — a magyar olvasó számára 
egészen nyilvánvaló — irodalomtörténeti, történelmi magyarázatot, értelme-
zést vagy közismert idézetet. írásom műfaji kötöttségei nehézzé tennék a té-
mámat illető néhány — számomra problematikus — publikációval a részletes, 
érdemi vitát. így — ezek megkerülésének szándéka nélkül — csak a valóban 
felhasznált irodalomra hivatkozom. 

^Kossuth Lajos iratai V. köt. S. alá rend.: Helfy Ignácz. Budapest 1895. 
p. 194. 
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rajta a kormányhatalmi mindenhatóság szabadságellenes rendszere. De ennek 
dacára sem tagadom, hogy van 1867 óta polgári szabadság a magyar hazában; de 

2 
maga a magyar haza nem szabad." 

Ez a Kossuth által is elismert polgári szabadság pedig nem egyéb, mint a 
liberalizmus ama kései megvalósulása, amely az 1848-as alkotmányosság és az 
1849-es önálló államiság eltiprása után, ha Magyarország nemzeti önrendelke-
zésének feladása árán is, 1867 és 1914 között, nem csorbítatlanul, de létre-
jöhetett. S megmaradt a magyar szabadságküzdelmek egyetlen gyakorlati örök-
ségeként, legjobb örököseiben túlélve a világháborút, s a dualista rendszer 
és véle együtt a liberális társadalmi berendezkedés bukását. 

Az 1883-ban született Babits Mihály ennek a liberalizmusnak a neveltje 
volt, a szó szoros értelmében is. Annak legtisztább formáját kapta örökül. A 
család nemesi eredetű. Ám az atyai és anyai egyenes ágú fölmenők rendre pol-
gári foglalkozást űznek. A majdani költő édesapja, idősebb Babits Mihály é-
letében pedig a nemesi származás tudatánál összehasonlíthatatlanul fontosabb 
volt az a mély meggyőződésű liberalizmus, amely fiának is útravalója lesz, 
úgyszólván a kezdetektől, mindvégig. 

Az édesapa, igaz, nem Kossuth, hanem Deák Ferenc híve, de határozott el-
lenszenvet érez a császár-király, I. Ferenc József iránt, a hazai liberáli-
sok művei mellett Zoláért rajong, túl szépírói munkásságán, a Dreyfus-perben 
tanúsított magatartásért; művelt jogászként Beccariát és Lombrosót olvasott, 
és egy keserves pere során harcos ellenzője lett a halálbüntetésnek. Anyai 
felmenői közül pedig erősen befolyásolta a költő szemléletét az 1848-1949-
es önvédelmi háborút végigküzdő, majd a szabadságharc leveretése után fogsá-
got szenvedő nagyapa emléke. 

Ha ez a szellemi örökség fontos volt is a fiatal Babits számára, azonos-
ságtudatát önnön nemzetével és a tágabb hazával, Európával saját magának 
kellett megteremtenie. S ez úton nem kerülhette el korának egyik-másik buk-
tatóját. Egészen korai zsengéi között nem kevés az egykorú Petőfi-epigonokra 
jellemző, népieskedő verspróbálkozás. Tény viszont, hogy Babits sohasem élt 
vissza a magyar nemzeti érzéssel, soviniszta sohasem volt, sőt, egyik zsen-

2Kossuth, i. m. uott. A kiemelések Kossuthtól. 
3Vö. Babits gyerekkori emlékei Szabó Lőrinc lejegyzésében. In: Szabó Lő-

rinc: Napló, levelek," cikkek. S. alá rend.: Kabdebó Lóránt. Budapest, 1974. 
pp. 28—32. Vö. még: Belia György: Babits Mihály tanulóévei, Budapest, 1983. 
pp. 7—53. Beccariaról és Lombrosóról még: Babits Halálfiai c. önéletrajzi 
indíttatású esszéregényében, Budapest, 1984. p. 253. 
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géjének tanúsága szerint már kora ifjúságában elítélte az effajta szélsősé-
geket. 

Mindezek költői előéletéhez tartoznak. Érett korszakában egyelőre túl-
jutva gyermek- és serdülőkora mélyen vallásos katolicizmusán, s kora ifjúsá-
ga polgári radikalizmusán és szocializmusán, az 1910-es évekig apolitikussá 
válik. Ez esztendők alatt alapozza meg hatalmas európai és magyar műveltsé-
gét irodalmi és filozófiai tekintetben egyaránt. Amely — mint műfordítói és 
esszéírói pályája is jelzi — , átfogja az európai irodalmat, a görög klasszi-
kusoktól és az újszövetségi görögségtől, a klasszikus, majd a középkori la-
tinokon át, a nemzeti nyelveken megszólaló európai irodalmakig, sőt, ezek 
tengeren túli leányágait is figyelemmel kíséri, egészen a magyar és világ-
irodalom jelenkoráig. S hasonló dimenziók jellemzik filozófiai műveltségét is. 

Nemzeti azonosságtudata búvópatakként tör elő itt-ott a kezdetekben, s 
ennek nyomán európaiság-érzete is. Amely utóbbi nem azonos a művelt kozmopo-
litáéval, még kevésbé a világot járó turistáéval. A haza számára mindig el-
választhatatlan a "népek hazája, nagyvilág" eszméjétől, amint azt a XIX. 
század első fele magyar romantikájának költőóriása, Babits megvallott szel-
lemi őse, Vörösmarty Mihály, a magyar Himnusz utáni második nemzeti énekünk-
ké lett Szózatában, már 1836-ban megfogalmazta. És nem az olasz közönségnek 
szóló captatio benevolentiae, hanem Babits szemléletéből, műveiből következő 
tény annak megállapítása, hogy nemzeti azonosságtudatának első versbéli meg-
nyilatkozásai jórészt olasz tárgyú költeményeihez kötődnek. 1909-ben írott, 
verset prózával váltó Úti naplója tanúsága szerint a kék Dunántúl, az egyko-
ri római Pannónia provincia színe csakis Itáliához fogható — világoskék, 
mint Toscana — , s a legolaszabb táj azon belül is, persze, hogy az a megye, 
ahol született — Tolna.3 S ekként "olaszos" verseiben fejeződik ki legko-
rábban — érett művei közül — magyarságtudata. így a huszonegy évesen, 1904-
ben írott Recanatiban, amelynek címe alá írja magyarázatul: Leopardi szülő-
falva. Holott első, egyébként Velencébe vezető itáliai útja még négy évet 
várat magára. A vers Babits szülővárosa, Szekszárd helyi színeit, zsánerké-
peit hozza elénk, s a "bús szobában" lakó, púpos hátú költő álorcát ad csu-
pán a néhány versét ekkorra már bizonnyal ismerő Babits Mihálynak. Mégis más 
hangütésű ez, mint ifjúságának egyéb külhoni tájakhoz kapcsolódó fantázia-
versei. Már jelzi, hogy Itália-vágya volt az igazi, a majdan sokszorosan be-

4Babits: Szégyen, gyalázat! (1902), Angyaloskönyv (Babits kéziratos vers-
gyűjteménye) , Országos Széchényi Könyvtár kézirattára, Fond 111/2356/12. rek-
tó. — Egyetlen, naiv nemzeti elfogultságról tanúskodó zsengéje: Az erdők 
panasza, uo. 13. fólió verzó. 

5Babits: Útinapló. In: Babits: Novellák. Budapest, 1964. pp. 105—117. 
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teljesülő. Az első, nagy találkozásról, velencei útjáról, a megismert karéj-
nyi Itáliáról úgy számol be költőbarátjának, Juhász Gyulának, Dante-idéze-
tekkel zsúfolt levelében, mint szemérmet kevéssé ismerő, fülig szerelmes 
nászutas a mézesheteiről. És verset is mellékel leveléhez. Méghozzá olyat, 
amely a levél írása közben, és — mint Éder Zoltán és Rába György meglátta 
— , annak motívumaiból is építkezve készült. Az Itáliát.6 

Itália! tudom városaid csodálni, 
hol dús sikátoron vidám nép bizsereg. 
Lázas az ily szúk út, mint testben kék erek, 
s nemes, habár hanyag, szennyében is királyi. 

Vonzanak íveid s tűnt fényed palotái, 
árkádod, oszlopod, a sugaras terek, 
hol elszédülnek az ideges emberek; 
vonzanak a sötét toronylépcsők csigái. 

De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb, 
mint honni dombjaink s a dunántúli ég, 
e gömbölyű, szelid, szinjátszó kék vidék. 

S olasz szív nem lehet emlékektől gyötörtebb 
a vén boltok alatt, az ősök piacán, 
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám! 

így nem is olyan meglepő, hogy ugyancsak Rába György, egy másik velencei ih-
letésű Babits-versben, a San Giorgio Maggioreban a költő másik nagy szellemi 
elődjének, a XIX. század második fele magyar nemzeti klasszicizmusa legna-
gyobbjának, Arany Jánosnak egyik verséből ismert fel átszüremlést. És az sem 
véletlen, hogy az olaszországi utazás ihlette harmadik, s közülük a legjelen-
tősebb Babits-versben, a Zrínyi Velencében című szonettben, a magyar barokk 
nagy eposzköltőjének, Zrínyi Miklósnak, a Szigeti veszedelem írójának velen-
cei útja felelevenítésekor Vörösmarty Szózata visszhangzik.7 

6Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. Szerk.: Belia György. Budapest, 
1959. pp. 172—175. Vö. még: Eder Zoltán: Babits a katedrán, Budapest, 1966. 
pp. 50—51., valamint Rába György: Babits-prózából Babits-vers. In: Mint kü-
lönös hírmondó (Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. 
évfordulójára). Szerk.: Kelevéz Ágnes, Budapest, 1983. pp. 8—9. 

7A San Giorgio Maggiore Arany-reminiszcenciájáról: Rába György: Babits 
Mihály költészete ("1903—1920) Budapest, 1981, p. 112. A Nyugat-nemzedékek 
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így míg Babits több pályatársa — mindenekelőtt Ady — a maga Nyugat-Eu-
rópa felé forduló, "nyugatos" magyarságélményét Párizs-élményével juttatja 
kifejezésre, addig számára ez a nyugatos magyarság az olasz szellem hatására 
fogalmazódik meg mindenekelőtt. 

Fogarason, a Déli-Kárpátok tövében meghúzódó, távoli, erdélyi kisváros-
ban, ahol tanári állást kap, Ovidiusként érzi száműzetését, versben, levél-
ben egyaránt Tominak nevezi a helységet, ám ott nemcsak az Isteni színjá-
tékot fordítja, hanem — a Mediterráneum iránti kultúrszomját enyhítendő és 
fokozandó — megtanul görögül (hatodik — egyébként már korábban is tanult — 
idegen nyelve lesz ez a latin, a német, az angol, a francia és az olasz u-
tán),s mindez szorosan hozzátartozik ahhoz a nyugatos magyarságélményhez, a-
mely Fogarason teljesedik ki benne, s amely kiteljesedés Erdély magyar ha-
gyományainak közvetlen megismerése révén mindinkább elmélyülő, szuverén nem-
zeti azonosságtudatának szerves része lesz. 

X 

Az európai és a magyar hagyományokban oly mélyen gyökerező szelleme, 
1911-től, Budapest közelébe kerülésétől kezdve, új erőforrásokra tesz szert. 
Kapcsolata a Nyugat folyóirat szerkesztőivel személyessé és szorossá válik; 
közvetlen közelről érintik a polgári radikalizmus irányzatai csakúgy, mint 
az a társadalmi valóság, amit a nagyváros és annak perifériája számára je-
lentett. Ám liberális európai magyarságtudatát keserves próbának tette ki a 
világháború. Kezdeti, csekély ingadozását a háború megítélésében, az utókor 
szemében méltán elhomályosítja a hatalomtól vissza nem rettenő, mindvégig 
jelenlevő vakmerő pacifizmusa. Ám legszentebb eszményeit méltán érezte meg-
inoqni. Az első valódi csapást addigi Európa-szemléletére nem önmagában a 
háború jelentette, hanem — tartanunk kell tőle, hogy — az olasz hadüzenet. 
Az a kétségbeesett támadása, amellyel a Nyugat folyóirat olaszellenes száma 
élén (1915. június 16-án) előállt, csak olyan ember tollából származhatott, 
aki úgy érezte: az egyik legjobban szeretett "lény" csalta meg; a semmi más-
sal nem pótolható "asszony", a haza után a legkedvesebb ágyas. És ez nem 
csupán metafora. Hiszen Babits egy kései írásában megvallja: valósággal sze-
relmes volt és maradt a történelmi Magyarországba, annak formájába, térképé-
be is. És nem véletlenül lesz "feminin lénnyé" Itália-cikkében a nemrég még 

— köztük Babits — Itália-élményéről: Sárközy Péter: "Minek a selymes víz, 
a tarka márvány?", Jelenkor, 1981. október, pp. 9 1 4 — 9 2 3 " 
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rajongott, s egy másik kései írásában majd ugyancsak szerelmének nevezett 
Olaszország. Ám most, 1915 nyarán, a csalódottságában, kétségbeesésében is 
szerelmes ember Dantétól vett lesújtó szavakkal illeti a csalárddá vált 

Q 
"kedvest": "Non donna di provincie ma bordello!" A támadó írás mélyebb oka 
azonban nem önmagában az olasz hadüzenetben, hanem Babitsnak a háború első 
időszakában még élő illúziójában keresendő. Abban, hogy még hinni próbálta: 
e háborúban mi, magyarok ártatlanok vagyunk, önmagunkat védelmezzük csupán. 
A kezdet kezdetén a Miatyánkot parafrazeálva írt hatalmas költeményt, amely-
ben amaz elkerülendő kísértés az, hogy "ártatlanságunk tudatát, mint drága 
páncélos inget / őrizzük meg bár véresen, / hogy át ne hasadjon sohasem." 
De áthasadt. S hogy áthasadt, s hogy a szenvedés csak szenvedést, a könny 
csak könnyet hozott, törtek föl a költőből azok a vakmerő pacifista versek, 
az Istenhez kiáltástól az istenkáromláson át, egészen az Istenhez omlásig. 

Babits egész további pályáját sokban meghatározó tény, hogy a háború ki-
váltotta rettenetes kataklizma közepette, Kant, jelesen az általa fordított 
és bevezetett Az örök béke Kantja, s a bölcselő egyéb — Rába György által 

9 

kimutatott — művei mellett az emberi létezés értelmét igazoló tanítást a 
latin szellemből, nevezetesen Szent Ágoston műveiből merített mindenekelőtt. 

Augustinus Vallomásai 1917-ben jelennek meg új magyar fordításban. Ba-
bits azonban már kora ifjúságában olvassa a művet és lelkesedik érte. Most 
pedig tanulmánnyal üdvözli az új fordítást. A Vallomások címzettjének te-
kinthette magát. Mert gyermekkori mély vallásossága, noha — mint Rónay 
György írja — Babits sosem volt a szó igazi értelmében hitetlen,11 a nagyon 

о 
Olaszellenes cikke: Babits: Itália, Nyugat, 1915. június 16. pp. 639— 

646. Magyarország térképéről uő: Gondolatok az ólomgömb alatt, in: uő: Ke-
resztül-kasul az életemen, Budapest, 1939. 171—183. Itália iránti szerelmé-
ről uő: Italia e Pannonit, (traduzione di Alberto Roncelli), Termini, Fiume, 
1941. numero italo-ungherese, fascicolo straordinario, Anno VI. gennaio-set-
tembre XIX No. 53—61. pp. 1193—1194. Eredeti magyar szövege: Magyar Nemzet, 
1940. dec. 25. p. 21, valamint Babits: Esszék, tanulmányok, szerk. Belia 
György, Budapest, 1978, 2. köt. pp. 707—709. 

9 Kant: Az örök béke. Ford., bev. Babits Mihály. Budapest, 1918. Beveze-
tése még: Babits: Kant és az örök béke, Nyugat, 1918. II. aug. 16. pp. 247— 
256, valamint Esszék, tanulmányok, i. m. I. pp. 530—540. Kant hatásáról Ba-
bits verseire: Rába: i. m. 529-530., 535-536., 540-542., 545-547., 551., 
553. 

18Szent Ágoston Vallomásai, ford.: Vass József, Budapest, 1917. — Babits 
korai Szt. Ágoston-élményéről, nevezetesen a Vallomásokról, Kosztolányi De-
zsőhöz írott, 1906. febr. 21—22-i levelében. Ba'bits—Juhász—Kosztolányi le-
velezése, i. m. p. 115. Idézi: Rónay György: Babits hite, in uő: Hit és hu-
manizmus, Budapest, 1979. 411. Babits tanulmánya: Ágoston, Nyugat, 1917. I. 
jún. 1. 949—970., valamint Esszék, tanulmányok, i. m. 1. köt. 472—498. 

11Rónay: i. m. 415. 
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is lelkéhez idomított individuálfilozófiákon, így Nietzsche és Stirner tana-
in szenvedhette az igazán komoly hajótörést. És bár egészen bizonyosan iga-
za van Rónay Györgynek abban, hogy a Dante-fordítás mintegy másfél évtizede 

12 
sokban hozzájárult érett korszakának elmélyülő katolicizmusához, de még 
jelentősebb ama — a Babits-versekből egyenesen kiolvasható — felismerése, 
hogy megélt poklokon és purgatóriumokon áthaladva alakult az б hite. És bár 
magánéletének válságai is szerepet játszottak ebben, a döntő mégis a közös-
ség szenvedése, a világháború volt. Bármily profánnak hathat is, bizonyos-
sággal állítható: a Fortissimo című vers bestemmiája mögött éppúgy ott van a 
forró istenszeretet, mint ahogy Itália-gyalázása hátterében ott állt az o-
lasz föld és nép iránti valóságos szerelem. Ezt igazolja Rónay György észre-
vétele; amely szerint hívő káromlás ez, "Ágostoni szóval rixa domus interio-
ris, egy neme a már megtalált Isten keresésének, és a tudott tagadásának, 
azért, hogy a tagadott állítsa magát". 

Ma már 
hiszünk káromlani-érdemes 
alvó magasságot a Sorsban. 
Hányjuk álmára kopogó 
bestemmiáknak jégesőjét! 
Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van? 
Tagadjuk őt, talán fölébred! 
Cibáljuk őt, verjük a szókkal! 
mint aki gazda horkol égő 
házban — a süket Istenét! 

S ezt sejtetik — túl a költő által, az őt ért támadásokra védekezésül fel-
14 

hozott érveken, így az Istent ébresztő, bibliai prófétákra való utalásokon 
— a Fortissimót követő "vezeklő versek", a "versek darócban", amint azt A_ 
jóság dala című kantiánus verscsoport alá alcímül odaírta. És túl e csopor-
ton a Bénára, mint a megfagyott tag Istenhez omlása — "akik szenvedtek, min-
dig hittek" — , és két zsoltár-verse, a Zsoltár gyermekhangra és a Zsoltár 
férfihangra. Amelyek közül az első, sokszorosan összetett filozofikumában 
ott tudhatjuk — mint Rába György igazolta — a De civitate Dei eszmeiségét 

12Rónay: i. m. 403. 
13Rónay: i. m. 415. 
14 

Babits: Istenkáromlás in: uő: Esszék, tanulmányok, i. m. I. p. 466—471. 
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és Leibniz, valamint Kant hatását. Babits további műveit tekintve alighanem 
a Zsoltár gyermekhangra a legjelentősebb. Amely egyebek mellett arról vall, 
hogy a rossz nem egyéb, mint Isten tartózkodása, jelenlétének a hiánya. Ez 
pedig Szent Ágoston szabad akarat és kegyelem-tanából következik, amely nél-
kül a kései Babits számos költői-írói megnyilatkozása nem lenne érthető.^ 

к 

Babits Mihály nemcsak az 1918. októberi polgári forradalom idején, de 
1919 tavaszán, a vértelenül létrejött munkáshatalom, a Tanácsköztársaság 133 
napjának kezdeti szakaszában is a baloldalon állt. Nem forradalmárként, de 
osztozott azok illúziójában, akik küszöbönállónak tartották a világforrada-
lom győzelmét. Illizionizmus volt ez, de európai emberre valló. És az б euró-
pai kultúrán nevelkedettsége, humanizmusa, s távolról sem forradalmár alkata 
egyaránt magyarázza, hogy még a diktatúra idején mélységesen kiábrándul ab-
ból. így Sőtér István pontosan fogalmaz, mikor ezt írja a költőről: "Babits 
1919 után sem visszakozott, mert nem volt mitől visszakoznia. Az ő rokon-
szenve a Tanácsköztársaság iránt legfeljebb valamiféle elfogulatlan érdeklő-
dés, amelyet egyhamar megriaszt a forradalmi harc vére és sara." 

De mit vitt magával az ellenforradalmi terrorral, majd antiliberális be-
rendezkedésű ellenforradalmi konszolidációval még külön is sújtott, csonka 
hazába? Vitte legelébb is a jobb- és a baloldal gyűlöletét, túl addigi vi-
selt dolgain, egy ágostoni vívódású nagy vallomása, a Magyar költő kilenc-
száztizenkilencben miatt, amelyben visszautasítva az őt forradalmak alatti 
szerepe miatt kérdőre vonni akarók illetékességét, önmagát ülteti a vádlot-
tak padjára; meghasonlottan, hasonló érzelmekkel, mint a XIX. század első 
felének nagy magyar reformpolitikusa, gróf Széchenyi István, aki 1848 forra-
dalmi hónapjaiban, midőn az országot már fegyveres támadás fenyegette, ön-
vádtól, önmarcangolástól elborult elmével kerül a Bécs melletti Döbling el-
megyógyintézetébe, mert önmagát a forradalom akaratlan előidézőjének tartot-
ta. S akinek sorsát írásában Babits csakúgy magára vonatkoztatta, mint a 
számkivetett Dantéét. S ilyen lelki romokból fölemelkedve vallhatta meg 
1925-ben, új verseskönyve elé írva, magyarságának, a népek testvériségét 
hirdető énjének és katolicizmusának egylényegűségét. 

1 5A "vezeklő versekről": Rába: i. m. pp. 528—544. Isten tartózkodásáról 
Babits: Ágoston, in: uő: Esszék, tanulmányok, i. m. I. p. 490. 

16Sőtér István: Babits Mihály. Kortárs, 1959. pp. 69-71. 
17Babits: Magyar költő kilencszáztizenkilencben. Nyugat, 1919. II. novem-

ber, pp. 911—929., Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. I. pp. 646—666. 
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"Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. 
/.../ Hogy szolgálhatnám az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden 
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság 
kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akar-
nék venni, vagy meggyengíteni!" 

"Én hiszek a testvériségben /.../ Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon: 
hanem /.../ az elnyomás és a rombolás szelleme ellen!" 

"Én katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világ-
18 

пак szóló katholikus igazságban. /.../ az én egyházam nem nemzeti egyház!" 
íme, az a három pillér, amelyeken Babits világháború utáni nemzetfelfo-

gása nyugodott, immár megingathatatlanul. S míg az ország a területi revízi-
ót követelő sovinisztáktól volt hangos, б háború alatti erkölcsi magatartá-
sára mutatva határolta el magát az egykor háborús uszítóknak sem utolsó 
szélsőségesektől, s az országot ért rettenetes igazságtalanság miatt a Cson-
ka Magyarország soraiban úgy tiltakozott: "Én sohse mondtam: Dönt majd az 
erőszak! / — most mondhatom: Nem! Nem!" S mindez nem mondott ellent — 
a Gianpiero Cavaglia dolgozatában mélyrehatóan értékelt — Az igazi haza cí-

19 
mu cikkében foglaltaknak. Mert Babits fogalmi rendszerében nemcsak a szel-
lemi haza, hanem az igazság is oszthatatlan, Augustinus és Kant felfogásának 
megfelelően. Csak így őrizhette meg azt az egyetemesség-hitét, amelyet a kis 
ország északi határán, a Dunakanyarban fekvő bíboros érseki székhely, Esz-
tergom város Előhegyén vásárolt nyárilakból széttekintve, ily szépen és fen-
nen hirdetett. 

De túl már cseh határ... Idegen katonák 
s szuronyos szólamok szorítják a Dunát, 
mely ma friss ér helyett zsibbasztó pántlika: 
áldástalan nézi a hűs bazilika. 

Egy kis darab enyim... De hát hol a mienk, 
amit éppúgy védjen a törvény és a rend? 
Hogy bölcs nemzeteken bíró ököl s iga 
legyen, miért hagyod, óh szent bazilika? 

18 Babits: Örökkék ég a felhők mögött, in: uő: Sziget és tenger, Budapest, 
1925. pp. 5—9., valamint Babits: Összegyűjtött versei, szerk.: Belia György, 
Budapest, 1977. pp. 309—311. 

19 
Gianpiero Cavaglia: La vera patria. Mihály Babits e l'idea di nazione. 

Elhangzott ugyancsak a konferencián. 
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Ne bánd ma, lelkem! Itt fölülről egyhatár 
minden; és kék és zöld, s szálló szem s gyors madár 
tanítják, hogy nagy az Isten és kicsik a 
nemzetek, és a Menny külömb bazilika. 

(Dal az esztergomi bazilikáról) 

A vers írásakor bizonnyal eszébe jutottak Dante Paradicsomának huszonötödik 
énekéből a remény eme — talán egy Jakab apostolnak tulajdonított írásból 
származó — sorai: 

Hölgyem ajkai szent mosolyra nyíltak. 
"Óh, híres élet!" — így beszélt a Fénynek — 
"ki Bazilikánk bőségét leírtad: 

zengesd föl kérdéseit a Reménynek. 
Hisz te példázod a Reményt a földön, 
hol Jézus főleg hármatokra fénylett" 

Ám az 1920-as, 30-as évek fordulóján már a szeizmográf érzékenységével érzi 
a világot, s így Európát és hazáját fenyegető, rettenetes földindulást. Ne-

20 
vezetes esszéjében, az Ezüstkorban jelzi a veszélyt, az ember készülő, 
újabb önpusztítását, és szorongató vízióját félelmetesen szomorú versbe vi-
szi át. 

Az Isten és ördög két jó hivatalnok. 
Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, 
mióta az Ember, e gyenge akarnok, 
viszi mindkettőnek ürült hivatalát! 

(Az Isten és az ördög...) 

Rába György figyelmeztet nemcsak az esszének a versbe való átszivárgására, s 
nemcsak arra, hogy a cím utalás egy Gorkij tolmácsolta Dosztojevszkij-idézetre 
a Bűn és bűnhődésből — "Az ember lelke az Ördög és Isten harctere" — , de arra 
is, hogy a rosszul kormányzott világban érződő katasztrófa-helyzet Szent Á-
goston művére, a De civitate Dei-nek alapkérdésére mutat: a rosszul kormány-

20 Babits: Ezüstkor. Nyugat, 1930. I. márc. 1. pp. 331—333., valamint: 
Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. 2. köt. pp. 270—272. 
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zott emberiség problematikájára.21 S mert a rosszul kormányzott világban — 
a Vallomások Szent Ágostonának eszméihez híven — nem lehet jelen az Isten, 
az ember balgamód készíti elő önnön pusztulását. E gondolat jegyében fogant 
az örökös háború korát vizionáló regénye, az Elza pilóta, vagy a tökéletes 
társadalom. Ám a katasztrófaérzethez mindinkább elegendők a világ realitásai. 

Babits vezérlőcsillagai a vészesen változó időkben változatlanok. Magyar-
ság, kereszténység, Európa, és — tudatosan vállalt "anakronizmusként" — a 
liberalizmus. 

Van abban valami sorsszerűen jelképes, hogy 1933-ban, Hitler hatalomra-
jutásának esztendejében jelenik meg középkori latin himnuszfordításainak 
gyűjteménye, az Amor Sanctus. Amelynek tudóshoz és szépíróhoz méltó beveze-
tőjében mondja: 

"Ezek a himnuszok egy nemzetközi fejlődés láncszemei. S ebbe a fejlődés-
be a magyarországi latin verselők éppoly teljes lélekkel s alázatos harmóni-
ával simultak bele, mint bármely nyugati keresztény dioecesis zsoltárosa. A 
latin himnuszok zengése hazánkban hamarosan sűrűvé s önkénytelenné válik, 
mint a szívdobbanás, s a magyar szív együtt dobogott már a Nyugatnak, a ke-
resztény Európának szívével. Nyugaton a Szűzasszony énekei zengtek, s Ma-
gyarország, a vad és férfias, sokáig rettegett tartomány, melyet első szent 
királya még szinte paradox módon helyezett e Szűz és Asszony védelme alá, 

22 immár visszhangozta az énekeket, s büszkén nevezte magát Mária országának." 
Egy esztendő múltán pedig hatalmas esszékönyvét, Az európai irodalom 

23 
történetét adja közre, amelynek eszmei alapvetése újra szerzőjének ama 
változatlan vezércsillagaira mutat. Ezek vezérlik akkor is, midőn — pálya-
társai lelki restsége miatt közreadatlanul maradt — békekiáltványt fogalmaz 

24 
a Népszövetséghez. S akkor is, amikor a hatalom ellen védtelen szellemi 
embert védi; annak hősiességét hangsúlyozza abból az alkalomból, hogy Thomas 
Mann nyílt levelet intézett a bonni egyetemhez, mert az megfosztotta dísz-
doktorságától. "Mi láttuk Szókratészt a méregpohárral, Senecát a fürdőkádban, 
Dantét a kolduslépcsőn..." — írja Babits, majd idéz Thomas Mann leveléből: 

21Rába: Babits-prózából Babits-vers, i. m. in: Mint különös hírmondó, i. 
m. pp. 11—12. 

22Babits: Amor Sanctus. — Tanulmány a középkor latin himnuszairól. In: 
Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. 2. köt. p. 366. 

23Babits: Az európai irodalom története. Budapest, 1934. Átdolgozott és 
bővített, végleges szövegű kiadása: Budapest, 1936. 

24Babits: [Békekiáltvány], 1935. In: Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. 
2. pp. 460—463. 
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"Ha hazámban maradtam, vagy oda visszatértem volna, valószínűleg már nem vol-
nék életben." 

S alig egy évvel később — mert gégerák gyötri — , súlyos műtét után, 
fölsebzett gégével, egyelőre beszédre is képtelenül fogadja az Anschluss hí-
rét, hogy közlendői rögzítésére szolgáló, úgynevezett beszélgetőfüzetei e-
gyikébe jegyezze a Kosciuskónak tulajdonított "Finis Poloniae" mondás analó-

26 
giájára: "Finis Hungáriáé". Ilyen állapotban írja a Budapesten 1938-ban 
megrendezett Eucharisticus Kongresszus alkalmából — náci-ellenes célzattal 
— versét, az Eucharistiát, a nemzetiszocialista fajelmélet elleni nagy tá-
madását. "A gyenge bárány nem totem. / / A Megváltó nem törzsvezér." Majd a 
végső könyörgés az oltáriszentségben ittmaradt Krisztushoz: "hogy szellem és 
ne hús tegyen / magyarrá, s nőjünk ég felé, / testvér-népek közt /.... /" S 
mert ugyanezen időben tárgyalta és fogadta el végül a budapesti parlament az 
első úgynevezett "zsidótörvényt", Babits a megbotránkoztató törvényhozói ak-
tus előtt megrendítő hírlapi cikkben, A tömeg és a nemzetben tiltakozott a 
készülő törvény által a Szent István-i keresztény magyarságeszményt, s a — 
meggyőződése szerint — abból egyenesen fakadó magyar jogérzet által kitel-

27 
jesített liberalizmust durván serto erkölcsi merénylet ellen. 

Mindeközben már műtétje előtt hatalmas bölcseleti költemény terve mun-
kált benne. Most, 1938 nyár végére elkészül életművének betetőzésével, a Jó-
nás könyvével. Benne a szellem csetlő-botló embere még egyszer szembenéz Is-
tennel, földi hatalmakkal, hétköznapi embertársaival és önmagával. 

A témaválasztás kétségtelenül jelentékeny. Jónás történetének képi ábrá-
zolásait ott találjuk — egyebek közt — a római Catabomba San Sebastianóban, 
a Musei Lateranensi egyik darabján, a Pietra Sepolcrale Paleocristianán, a 
Sixtusi kápolna Michelangelo festette freskóján (a Halból kijutó Jónás ott 
is, másutt is a feltámadást jelképezi); vagy az esztergomi érseki könyvtár-
ban őrzött Biblia Pauperum XV. századi színes fametszetén, amelyen az elnye-
letés groteszk jelenetét látjuk, s amelyet Babits ismerhetett. A téma világ-

25 
Babits: Thomas Ma nn levele. Nyugat, 1937. I. február. 157«, valamint: 

Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. 2. köt. 544—545. 
96 

Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 1. köt. 1938. Szerk.: Belia György. Bu-
dapest, "1980. p. 428. Idézi: Poszler György: Test és lélek — Moralitás há-
rom felvonásban — Széljegyzetek Babits beszélgetőfüzeteihez. Irodalomtörté-
ïïët7"1984. 3. pp. 519-567. Id. rész: 539. 

97 
Babits: A tömeg és a nemzet. Pesti Napló, 1938. május 15., Babits: Esz-

szék, tanulmányok, i. m. 2. köt. pp. 568—573. 
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irodalmi vonatkozásairól pedig egy könyvnyi anyagot jelentetett meg 1977-ben 
O D Rómában, magyar nyelven Fáj Attila. 

* 

Jónás próféta a szenvedésektől való félelmében menekül küldetése elől, 
és szenvedés lesz osztályrésze. 

S már nyolc marok ragadta, 
nehogy hajójuk süllyedjen miatta, 
mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, 
de nehezebb kit titkos súlyú bűn nyom. 

Jónás bibliai története eleddig nem változott. Am tengerbe vettetésének ez a 
néhány sornyi babitsi indoklása Szent Ágoston tanítására mutat, amint azt 
Babits Ágoston-tanulmányában idézte: "...bűn és büntetés csak két oldala u-
gyanannak a dolognak. A bűnös akarat nyugtalanság és kín: cselekvés és szen-

29 
védés, bűn és bűnhődés egyszerre." Ám a próféta szenvedése korántsem csak 
büntetés. Hiszen a Hal az б purgatóriuma. Megmentésének szenvedésekkel ter-
hes eszköze. Méltán kiáltja így az Úrhoz: "Besóztál görgő tengered savával". 
De Babits szövegében Jónás panaszáradatának végén ott a remény is: az Úr 
megszabadítja a rothadástól. Mint ahogy a húst besózzák, hogy meg ne romol-
ják. 

Jónás pedig, elismerve megleckéztetésének jogosságát, elkötelezetté 
lesz; "mert aki éltét hazugságba veszti, / a boldogságtól magát elrekeszti." 
A próféta elkötelezettségének tartalma az isteni akarat betöltése, amely — 
talán augustinusi értelemben — nem kerül ellentétbe szabad akaratával. Au-
gustinus ugyanis, mint Babits esszéjében rámutat, az előzőekben idézett bű-
nös akarat kérdéséből vezeti le az akaratszabadság problematikáját. Eszerint: 
"Az emberi akarat a priori szabad; ez a szabadság időtlen, generikus és min-
den létezhető emberi tényt megelőz: az időbeli világba, az események láncába 
beállítva az akarat immár teljesen determinált." Ugyanis mindnyájan bűnben 
születünk, "Ekként fájdalomra, mert fizikai és erkölcsi rosszak egyek." Jóra 
pedig csak igazság és kegyelem által vagyunk képesek.30 

28 Fáj Attila: A Jónás-téma a világirodalomban. Róma, 1977. 
29 

Babits: Ágoston, i. m. in: Babits: Esszék, tanulmányok, i. m. 1. köt. 
p. 491. 

30Babits: Ágoston. I. m. pp. 492—493. 

.306 



A cet gyomrából kikerülve, a város útvesztőjébe jutva, indul el most már 
Jónás térítőútjára. Ninivének — a Bibliában nem szereplő — kanyargós utcái 
valóságos labirintust képeznek; jelentése pedig ez útvesztőnek hasonló Szent 
Ágostonéhoz, aki szerint "veszedelmes kelepcékkel sűrű erdő az élet"."'''' És 
az Isteni színjáték kezdősorai szerint Dante sem érzett másként. És csak itt, 
Jónás térítőútja alkalmával tér el Babits lényegesen a Szentírástól. Mert 
ott a niniveiek magukba szállnak, megtérnek. Babits Jónását pedig kikacag-
ják. S az Úr mégis megkegyelmez a városnak. És nemcsak azért, mert Jónás im-
már önnön sérelméért követeli az isteni bosszút, s ekként küldetése során 
kisszerűvé és nevetségessé válik. Hanem mert bízott, bízni mert irgalmának 
eredményében, abban, hogy a szeretet mindent jóra fordíthat. 

Már a bibliai Jónás könyvét úgy fogják fel az exegézisek, hogy az Isten 
minden teremtményére, nem csupán egy népre kiterjedő szeretetét példázza. S 
ez a vallás törzsi-nemzetségi fokát meghaladó szeretetelv már-már a keresz-
ténység felé mutat. Bergson pedig, Az erkölcs és a vallás két forrása című 
tanulmányában a vallás ilyen irányú fejlődésrajzát írja le. S e művet Babits 

32 
1933-ban a Nyugatban interpretálja. Ez az eszmeiség rávilágít arra a libe-
rális, ám keresztényelvű hitvallásra, amelyet a látott módon, Jónás könyve 
keletkezésével úgyszólván egyidejűleg az Eucharistiában és A tömeg és a nem-
zetben is kinyilvánított. S amihez — akár a Jónás imájában oly gyönyörűen 
piedesztálra emelt tiszta, hibátlan költői szóhoz — hű maradt mindhalálig." 

x 

Jónás történetének példázatával a Mediterráneumhoz tértünk vissza. Hi-
szen ama minden népnek egyaránt szóló isteni szeretet tana az onnan elter-
jedt kereszténységgel indult hódító útjára. S most már Babitsot a mediter-
rán, de legalábbis a görög, latin és újlatin szellem kíséri tovább. 1940-ben 
Oante-fordításáért megkapja a San Remo díjat, s még el tud utazni a díjki-
osztásra. És rövid riviérai pihenő után még megcsodálhatja Milánót, sőt, ba-
ráti hívásra átmegy az olasz-svájci Brisaggóba. Az utolsó fény az életében 
ez az itáliai utazás volt. 

3 1A Vallomásokból idézi Babits, i. m. p. 480. 
32Nyugat, 1933. I. márc. 16. pp. 360—364., ápr. 1. pp. 417—422. Ismer-

tetésének utóbb a Bergson vallása címet adta. Babits: Esszék, tanulmányok, 
i. m. 2. köt. pp. 392—403. 

"Liberalizmusának és katolicitásának egylényegűségéről: Németh G. Béla: 
Világkép és irodalomfelfogás Az európai irodalom történetében, in: Mint kü-
lönös hírmondó, i. m. pp. 21—35. Hivatkozott rész: p. 23. 
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A mediterrán és az újlatin szellem azonban tovább kíséri. Végzetessé 
vált betegségében, tengernyi szenvedés közepette befejezi az Oedipus Kolo-
nosban fordítását. S jól látják, akik azt tartják, hogy a végső nyugalomra 
megpihenni térő agg királyhoz hozzáidomul nemcsak a lefordított szöveg, de 
a költői-fordítói lélek is. Aztán ott van betegágyánál mindég a kezeügyében 
Pascal. (Újlatinság és kereszténység együtt.)34 Utolsó karácsonyán ajándékot 
ad olvasóinak és ajándékot kap egyszersmind avval, hogy hazai lapban is meg-
jelenik a Termini számára írt gyönyörű vallomásos esszéje, az Itália és Pan-
nónia.35 Utolsó szerelmi vallomása a szülőföldhöz és — б mondja így — a má-
sodik hazához, Itáliához. A haza és a világ érverésén azonban mindvégig ott 
tartja a kezét. Mikor pap látogatja meg, nem sokkal a vég előtt, nem gyón-
hat, mert nem tud már beszélni sem, nem áldozhat,; mert nem tud már nyelni 
sem. De szükségét érzi, hogy feljegyezze Leopold kanonok számára: "úgy el-
homályosodtak az erkölcs alapfogalmai!" Majd ezt: "Sőt az Isten haragszik és 
hátat fordít". (Vagyis újra a Szent Ágoston-i tanítás a világ rosszaságainak 
értelmezéseképpen.) És még ezt is: "Ép ebben van a Katolicizmus kibékíthe-
tetlen ellentéte a mai világnézettel: a szabadság tiszteletében".36 

Ez pedig katolicizmusa és liberalizmusa. 
Pascal mellett még egy újlatin szellem létezik számára mindhalálig: 

Proust. És nem egy latin, de testvérszellem: Shakespeare. 
Halálos ágya mellett ott van az Oedipus Kolonosban-fordítással együtt 

megjelenő Oedipus király magyarításának tördelt levonata.37 Utolsó elakadt 
38 

följegyzésében pedig zuhanóbombázástól tartott. Emberi szabadság és méltó-
ság eszménye, kereszténység, görög-latin szellem kísérte. Méltatlanul hábo-
rúba hajszolt magyar hazát hagyott el ama halálos ágyon. 

34 
Babits Oedipus Kolonosban-fordítását e felfogásban értékelte Szentkuthy 

Miklós: Babits Mihály Sophokles-fordítása, Magyar Csillag, 1942. I. pp. 109— 
112., valamint Poszler György: i. m. 549—550. Pascalról uő: i. m. 549. 

35Babits: i. m. Magyar Nemzet, 1940. dec. 25. p. 21. és lermini, 1941. 
pp. 1193—1194. Vö. a 8. jegyzetben foglaltakkal. 

36Babits Mihály beszélgetőfüzetei, 1940—1941. I. m. 2. köt. p. 4Q9. 1941. 
július 2-i feljegyzése. Vö. Poszler, i. m. 558—560. (aki Isten hátatfordí-
tását a pascali rejtőzködő Isten misztériumával azonosítja). 

37Illyés Gyula: 1941. augusztus 4. In: Babits-emlékkönyv. Bp. 1941. 268., 
valamint Moravcsik Gyula: A szerkesztő utószava (1—2.) — a két Szophoklész-
dráma első és második kiadásához (Bp. 1941, 1942). In: Babits Mihály beszél-
getőfüzetei, 1940—1941. I. m. 2. köt., függelék, pp. 453—459. 

70 
Babits Mihály beszélgetőfüzetei 1940—1941. I. m. 2. köt. p. 438. 1941. 

augusztus 3-i, utolsó feljegyzése. 
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B U D A I B A L O G H S Á N D O R 

SZABÓ DEZSŐ A MAGYAR NEMZET-BEN 

Amit a cenzúra nem engedélyezett 

Szabó Dezső nyolc éven keresztül írta, szerkesztette és adta ki Ludas 
Mátyás füzeteit, 1934—1942 között. Ebben az időszakban más lapban nem pub-
likált — ideje sem nagyon volt rá. Mindössze három esetben tett kivételt, 
adott kéziratot más szerkesztőségeknek. 

1935 novemberében jelent meg Erdélyi József költő rövid életű folyóira-
ta, a Fegyver. Itt jelent meg Szabó Dezső tanulmánya: Irodalom és törénelem 
címmel. Erdélyi a húszas évek elején Szabó Dezső mellett titkároskodott és a 
költő első verseskötetéhez is Szabó Dezső írt előszót /Ibolyalevél, 1922/. 
Erdélyi fontosnak tartotta, hogy az induló lapjában olyan ismert nevek sze-
repeljenek, mint Móricz Zsigmond, Fodor József, Tatay Sándor és Tóth Aladár 
— élükön Szabó Dezsővel. 

Szabó Dezső másodízben háziorvosának felkérésére írt cikksorozatot; a 
Magyar Életben nyolc tanulmánya látott napvilágot. A kilencediket az ügyész-
ség — megjelenés előtt — elkobozta. /Ennek története a Confessio 1985/1—2. 
számában jelent meg./ 

Harmadszor, 1940-ben, a Magyar Nemzet című napilapban találkoztak az új-
ságolvasók Szabó Dezső írásaival. Az alábbiakban a "Budapesti séták" cikkso-
rozat előzményeit, körülményeit és megszűnését ismertetem. A Magyar Nemzet 
című lapot Pethő Sándor alapította és indította útjára 1938. augusztus 20-
án. Hogyan kerültek Szabó Dezső írásai e lap hasábjaira? A magyarázat egy-
szerű. A lapalapító-főszerkesztő Pethő Sándor régi és őszinte híve, "rajon-
gója" volt az írónak. Életük, sorsuk sok ponton találkozott: Pethő egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte, ahol Szabó Dezső született; szintén kö-
zépiskolai tanárként kezdte pályáját, mielőtt újságíró lett: így nyomon kö-
vethette az író életútját. Eljárt Szabó Dezső előadásaira és 1939-ben, a 
Városi Színházban tartott emlékezetes jubileumi emlékezésről az б lapjában 
jelent meg a legrészletesebb tudósítás — Szabó Dezső záróelőadásával. /Sza-
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bó Dezső akkor volt hatvan éves és olyan személyiségek köszöntötték, mint 
Bartók Béla, Móricz Zsigmond, Rudnay Gyula stb./ 

Az, hogy Pethő rajongója volt Szabó Dezsőnek, leginkább kiderül a Csil-
lagos órák című könyvéből, amelyet ugyancsak 1939-ben adott ki, a fasizmus 
terjeszkedése ellen. "A magyar szellemi életnek az a csodálatos tűzhányója, 
akit Szabó Dezsőnek hívnak, a maga elementáris lávaömlésének minden kénkövét 
kiontja a "hungarista" mozgalomra..." 

Nem meglepő, hogy Szabó Dezső nevével 1938—1939-ben huszonötször talál-
kozunk. A lap rendszeresen beszámol az író népszerű előadásairól, megjelent 
füzetei tartalmáról; Katona Jenő, Kodolányi János, Kunszery Gyula, Szabó 
Zoltán és mások írásait közli, melyek róla szólnak; mozgósít és beszámol a 
jubileumról, közben Juhász Gyula: A titán című versét is hozza, amelyet a 
költő Szabó Dezsőről írt. Megjelenik Szabó Dezső nyilatkozata a "Szellemi 
honvédelemről" is /1939. október 29./. Az akkori rendszernek és a német III. 
Birodalom urainak nem nagyon tetszhettek az ilyen mondatok: 

" a mai megpróbáló idők látomásos feszültségében minél több 
lelki táplálékot kell adni a magyar léleknek és ennek lehetőségét 
nem szabad megszűkíteni. És minden szónak, mely ma a magyar lélek 
felé megy, élethitet, öntudatot, a szolidaritás ösztönös akaratát 
s nyugodt, józan elszántságot kell adnia. — Rákóczi-tér, 1939. 
október 6." 

/Megjegyzés: ezt a II. világháború kitörése után egy hónappal írta./ 

1940 elejétől interjúk, riportok készülnek Szabó Dezsővel és továbbra is 
megjelenő füzetei tartalmáról hűségesen beszámol a Magyar Nemzet. Szinte ki-
tapinthatóan érezni, hogy Pethő Sándor és Szabó Dezső barátsága most a lege-
rősebb. A hazánk felé közeledő veszély, az itthoni fasizálódás felgyorsulása, 
a lehetőségeken belüli ellenállás — amikor a sorok között kell okosan ol-
vasni — egyenes úton viszi Szabó Dezsőt a Magyar Nemzet hasábjaira. 1940. 
július 28-án jelenik meg az első "Budapesti séta" — egy szép tárca-novella. 
De: Szabó Dezső hű önmagához. Szavakból, mondatfoszlányokból kiolvashatjuk 
mindazt, amit gondol, amit tulajdonképpen mondani akar: 

"...érezni fogod, hogy egy mélyen emberi arc beszél feléd, mely 
messzi időkbe mond izenetet. Mert abból a talajból nőtt ki, ahol 
minden emberi gyökerek összejönnek. És vonásai örök fájdalmak és 
és évezredes örömök nyelvemléktára" 
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— így kezdte cikkét, és folytatta: 

"És a sok külön-külön epilepszis, őrület, akarat-ámokfutás, cél-
kasszafúrás, hitcsűrdöngölő: lesz egyetlen egységes tragédia, ahol 
minden összefügg mindennel: hogy megmondja örök bukásod szegény 
történelembe internált ember... Sétálok, tehát: vagyok. Sétálok: 
tehát ember vagyok. Sétáljatok, az Istenért, sétáljatok, mert meg-
szakad a világ." 

Pethő Sándor főszerkesztő egy hónap múlva: 1940. augusztus 25-én, autó-
szerencsétlenség áldozata lett. /Közben: ellenzéki munkálkodása miatt állá-
sáról lemondatták./ Az új főszerkesztő Hegedűs Gyula lett. A cikksorozat í-
rására már б kérte fel Szabó Dezsőt. Ö is tisztelte a népszerű írót — de 
nem volt rajongója. A lapnak — e történelmi időszakban — nagy ász volt Sza-
bó Dezső, akinek írásaira, útmutatásaira figyelt az olvasó. Szóbeli megálla-
podásuknak tartalma az volt, hogy "Szabó Dezső arról ír, amiről akar és a 
cenzúrán kívül senki nem szólhat bele — egy betű erejéig sem — az írói mun-
kásságba." Ezt Szabó Dezsőtől tudjuk egy későbbi nyilatkozatából /Nemzetőr, 
1940. szeptember 30./. 

A cenzúra az első "sétánál" hallgatott, várt... 
A második séta címe: Ruha és lélek volt /1940. augusztus 1./. Itt már 

működésbe lépett a gépezet, a cenzúra. Húsz sornyi neki nem tetsző részletet 
kihúzott a cikkből, amelyet a lap "lyukakkal", kihagyásokkal jelentetett meg. 
Az olvasó dühönghetett és találgathatott: milyen mondatokkal rövidítették 
meg. A lap viszont demonstrálta — nem a szerkesztés hibájából történt a 
"hiba". Mit is mondott el Szabó Dezső ebben a cikkben? A Nemzeti Múzeum 
kertjében írja a séta gondolatait, beszámolóját. Megvallja, hogy miért sze-
reti ezt a tágas, csendes kertet: 

"Szeretem mindenekelőtt azért a nagy udvarházért, mely a közepén 
hallgat. És ez a hallgatás az induló magyar eposz mártíriumosan 
hősi korát viszi beléd. Mikor a magyarság nagy virrasztói még ag-
gódó remegéssel dermedtek az élet és halál ezeréves nagy birkózásá-
ra. De annyira tudtak szeretni, hogy még kétségükben is építettek, 
még kétségbeesésükben is vetettek, ápoltak, adtak. Szent sziget ez 
a kert és vár ez a ház, a magyar élet vára. Mintha gyökerei a föld 
közepéig kötnék: roppant szilárdság, hitet adó végtelen egyensúly 
ez a ház a tántorgó Európában. Nyugodt kövei az örökkévalóság mélv 
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csendjével mondják: — Ez az ország a miénk a vér, a munka, a gon-
dolat, az áldozat és szenvedés minden árán." 

Tudjuk: a megnőtt étvágyú hitleri Németország mindezt nem így gondolta. A 
Dunáig hazánk területét berajzolta az "új Európa" elképzelt térképébe. Szabó 
Dezső cikkében rámutat: a dolgok, szokások átvétele mennyire fontos magyar-
ságtudatunk kialakításában: 

"Az otthon mikrokozmikus hazája, a szülőföld hatalmas átszövődése 
lelkén, a falon levő képek, a közös nyelv roppant szolidaritása, a 
közösen énekelt népi és más dalok, a nemzeti lobogó lélektágító 
szimbóluma, a ruhadarabok, melyeket szülőföldje emberei visznek 
gyermekszemeibe: minden tárgy, dolog, mozdulat, hang stb., melyek-
ben a magyar élet sajátos folyamatai tömörülnek: mindezek azok az 
állandó hatalmas igézetek: melyek mintegy vére, húsa, egész testé-
lete legbelső szövetévé teszik magyarságát s e magyarság folyama-
taival aztán napról napra átszínezik, átszövik testbe mártott lel-
két... így kell gyerekkorától egész életén át ezer tárgyban, for-
mában, mozdulatban, énekben, szimbólumban stb. természetes lelki 
levegőjévé tenni a magyarságot minden magyarnak... A ruha egyik 
leghatalmasabb igézet: nemcsak testi, de mélyen lelki tény is." 

Válasz egy magyar fiatalembernek volt a címe a harmadik Budapesti sétának. 
Szabó Dezső ebben egy húszéves, másodéves egyetemi hallgatónak levelére vá-
laszol. A fiatalember úgy látja, hogy céltalan, kétségbeesett erőlködés ma-
gyarnak lenni. Undorodik a társak konjunktúra-leikétől, teljesen egyedül ér-
zi magát, csak édesanyja szeretete tartja vissza az öngyilkosságtól. Vélemé-
nye szerint: a világerők gigászi harcában ránk csak az erőszakos megsemmisü-
lés, vagy a felszívódás várhat. Minek élni? /Ez a levél 1940-ben íródott!/ 

Szabó Dezső válaszának első részében atyai pofonnal felérő iróniát hasz-
nál, érezni, hogy alaposan felingerelte a levélíró: 

"Azt hiszem, fiam, a halálvágyadhoz jó lesz sötét-lila nyakkendőt, 
a kétségbeesésedhez fakó-rőt, őszi levélszínű mellzsebkendőt vi-
selned. Ezek párhuzamos esztétikai állapotok. És holdtöltekor menj 
ki valamelyik régibb temető egy magános sírdombjához, függeszd 
csüggedt szemeidet a halovány Holdra, miközben, persze, könnyek 
peregjenek belőlük. Természetesen: a fényképészt a masinájával ne 
felejtsd otthon." 
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A Válasz... második részében Szabó Dezső főleg a magyarság sorsával, a tör-
ténelem fordulatait látó és kiváró magyar emberrel illusztrálta a világnéze-
tét: a pesszimista heroizmus lényegét: 

"többször mutattam rá a viharban álló pusztai magyar pásztorra, a-
mit a legmélyebb magyar szimbólumnak érzek. Ha közeledik a ferge-
teg kiszámíthatatlan veszélyeivel: nem idegeskedik, nem hadonászik. 
Legyűri a süvege elejét, előrehajolva botjára támaszkodik és subá-
ja védelmében órák hosszat is merev mozdulatlanul nézi összebújt 
nyáját. Mintha mondaná a rábízott homályos lelkeknek: — A világ 
most ijesztést játszik, de ne féljetek, addig nincs baj, amíg én 
nyugodt vagyok és vigyázok. Villám, dörgés, özönzápor, bomlott 
szél elmúlnak s annál áldóbb lesz a nap édes melege és gyorsabb a 
fű zendülése a megáztatott rögökön. — így kell tennie a magyarnak 
a mai ítélet-történelemben. Magába kell mélyednie, megkeresnie 
legerősebb erőit, legtermőbb hajlamait s kifejleszteni azokat az 
egyetemes magyarság számára. Előhívni, fejleszteni az együvétarto-
zás, a szerves összefogás mély ösztöneit, kigyomlálva a magyar ön-
tudatból az idegen mérges magvak dudváit /még egyszer: 1940-et í-
runk!/, megszervezni a magyar lelkeket a jövő védelem és lehetősé-
gek gyors feladataira: dolgozni, hinni, összefogni: ez az egészsé-
ges magyar ösztönös mozdulata. Aki érez valami erőt magában s ere-
je érvényesülését az örök magyarság érvényesülésébe építi be, az 
nem ijed meg a történelem mumus-rángásaitól. Hogyan félne az elmú-
ló fergetegtől, mikor az el nem múlóban éli meg életét?" 

Szabó Dezsőtől az ismeretlen ifjú — sok társával együtt — tartalmas 
életprogramot kapott. A cenzúra ezúttal mindössze öt sort törölt... Viszont 
a negyedik Budapesti sétát, amelynek 1940. augusztus 9-án kellett volna meg-
jelennie és címe Gellérthegyi látomás volt — a cenzúra teljes egészében tö-
rölte, illetve megjelenését nem engedélyezte. Mi lehetett a "bűne"? /Most 
két megjegyzést is kell tennem, főleg az akkor még nem élők számára: 1. az 
akkori Magyar Nemzet elsősorban a főváros ún. liberális közönségének volt a 
napilapja, de olvasták és előfizették a kormányokkal szemben álló körök is. 
A lap jelentősége megnőtt a "zsidótörvények" megszavazása idején. 2. Az ak-
kori cenzúra — a cenzorok — nem voltak egységesek a sajtótermékek méricské-
lésénél, megítélésénél. Munkájukat nagymértében befolyásolták a szubjektív 
szempontok, pl. kinek a munkáját vizsgálták, ki vizsgálta, milyen volt a tör-
ténelmi pillanat stb./ 

.313 



Az ötödik "séta", melynek címe Az én Irianonom volt, teljes egészében 
megjelent /1940. augusztus 11./. Nem volt érdekes a cenzorok számára. Szabó 
Dezsőnek annál inkább. Ugyanis még 1924-ben — rendkívül szorult anyagi 
helyzete miatt — eladta az addig megjelent műveinek kiadói és szerzői jogát 
a Genius Könyvkiadó Rt.-пек. A tizenhat mű minden jogát 400 dollárért vásá-
rolta meg e vállalat, a szerződés szerint Szabó Dezső halála utáni ötven évi 
időtartamra. Nem kétséges: a könyvkiadó aránytalanul kevés ellenszolgáltatá-
sért jutott a kiadói jogokhoz. Élt is a jó üzleti lehetőséggel: sokszor és 
sok példányban jelentette meg a Szabó Dezső-műveket. Olcsó és díszkiadásban, 
egyenként és sorozatban. Kitűnő üzlet volt az akkor — Szabó Dezső országos 
hírű íróként szerepelt minden propagandapapíron, minden könyvüzletben. 

Szabó Dezső 1929-ben pert indított a Genius ellen a kiadói szerződés el-
adásának érvénytelenítése miatt. Megítélése szerint az ügylet kizsákmányoló 
jellegű volt, mivel a vállalat visszaélt szorult anyagi helyzetével. 

A bíróság mindhárom fóruma Szabó Dezső keresetét elutasította. Az indo-
kolás lényege az volt: б maga kért ilyen összeget a jogokért, szó sem lehet 
kizsákmányolásról. Szabó Dezső hiába hivatkozott a régi igazságra: 

"...minden ilyen uzsora-üzlet éppen azon alapul: hogy az eladó, a 
szükség korbácsaitól hajtva, maga ajánlja fel potom áron áruját az 
érdektelent játszó tőkének." 

A pereskedés négy esztendeig (!) tartott. Közben a Genius beolvadt a 
Révai Könyvkiadó Vállalatba, melynek vezérigazgatója dr. Bókay János, a nép-
szerű író és színpadi szerző volt. Szabó Dezső — a Magyar Nemzet hasábjain 
— újabb kísérletet tett az elveszett jogok visszaszerzésére. A hatvanegy 
éves író nem önmaga miatt harcolt a kiadói jogokért. A füzeteiben és Az én 
Irianonom cikkében is kinyilvánítja: "halála utánra fiúi hűséggel, a hála 
végtelen szeretetével: minden munkája minden jogait második jóságos édesany-
jára: a kolozsvári református kollégiumra hagyja." /Szabó Dezső végakaratá-
nak megfelelően — amit végrendeletében is megerősített — az összes jogok 
örököse, mint jogutód, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma lett./ 

Fentiekből kiderül, hogy dr. Bókay János visszaadta a jogokat Szabó De-
zsőnek, melyekkel az író 1940. október 8-a után — ez volt megállapodásuk 
dátuma — szabadon rendelkezhetett. /Az ügy teljes, részletes leírását lásd: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/4. sz. 510—521. oldalain./ 

A cikksorozat talán legkedvesebb, leghumorosabb darabja következett 
1940. augusztus 15-én. Már a címe is meglepő: Finom legény lettem. Az előz-
mény: az öngyilkosságra gondoló fiatalembernek sokszor nem a legszalonképe-
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sebb szavakkal válaszolt Szabó Dezső. Néhány levélíró kifogásolta is a "gar^ 
lagi stílust". Az író e széplelkek leveleire reagál hatodik sétájában. Kivá-
ló írás! Két részlet a cikkből: 

" — Látod, csúnya Dezső, most megint kitört belőled az ős: Dzsin-
gisz-kán. Nyers szavaiddal a minap a Magyar Nemzet hasábjain meg-
szomorítottad az Udvari Tanácsosok és más Tanácsosok szívét. Lel-
kük szűz kelyhébe csúf szavak mérges bogarait szórtad. Életük üveg-
hangokon zengő alagyájába belebőgtél, mint egy kamasz oroszlán, a-
ki még azt sem tudja, merre van a Róka Pál jóhírű tánciskolája. 
Légy már, fiam, végre lelkiség, szellemülj át és kapsz tőlem egy 
hordó málnaszörpöt. 

És íme: egyszerre úgy ütött belém a lelki finomság, mint La-
dányba a menkő. Éreztem, hogy az idealizmuson ülök, hogy eddigi 
bűnösen materialista hasam helyén egy csodászengésű lehellet-finom 
metafora van s még a tyúkszemem is hajnalcsillaggá nemesül. Egy 
undok lótetű mászott felém a földön, lágy hangon szóltam hozzá: — 
Arabs paripák többlábú vándora, vajh mely gyönyörrózsák kelyhei 
felé visznek lenge lépteid? 

Olyan művelt voltam, hogy már el is szunnyadtam belé. Hát zsen-
ge álmomban egy csomó hozzám hasonló fiú jön velem szembe könyvek-
kel a kezükben. Nézem őket: mi, ez Homérosz, Vergiliusz, Dante, 
Cervantes, Shakespeare, Rabelais, Zola és még több efféle ízléste-
len, nyers fickó. Vidáman köszöntenek: — Szervusz, Dezső, gyere 
velünk murizni ! 

A szégyen nemes pírjával fordultam el tőlük: — Menjetek, csú-
nya fiúk, otromba szavak és otrombább dolgok megmondói. Sohasem 
lesztek a Petőfi Társaság tagjai. Engem hagyjatok békén, én lelki 
finomság vagyok..." 

A másik részlet: 

"Lakásom mellett a Kölcsey-utca szeretné magával elhitetni, hogy 
van. Nem is utca, utcácska, utcikula. A közepén egy borúlátó mopsz-
li állt. A farka kilógott az utcából Nyugat felé. Az orra kilógott 
az utcából Kelet felé. Szegény mopszlika úgy festett a Kölcsey-ut-
cában, mint Nagy Sándor Macedóniában. Szűk volt neki. Cirógató 
szelíd hangon szólék hozzá: — Kutyuskám, nem kutyaság, hogy Magyar-
ország Szíve ilyen utcát adott a Himnusz csodálatos szent költőjének? 
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A mopszli még borúlátóbb lett. Sötét volt, mint egy könyvkia-
dóvállalat és keserű, mint egy írói jubileum: — Ugyan! Menj csak 
a Kazinczy-utcába és aztán beszélj. Próbálnák csak azt a piszkos 
utcát egy mopszliról elnevezni, majd ellátnám a bajukat!... A Má-
tyás-térre mentem. Nem tudom, melyik Mátyástól Mátyás-tér ez a 
tér. De annyi bizonyos, hogy az illető inkább csak Matyi volt. 
Szegény proletár tér ez. Még az akácfái is olyanok, mintha rok-
kant-segélyes mezőgazdasági munkások volnának a segély felvétele 
után..." 

Szabó Dezső budapesti cikkeire nemcsak kritikák érkeztek a szerkesztő-
ségbe, hanem elismerő, lelkendező levelek is. Bajor Jenő például ilyeneket 
írt: "Éreztük azt, hogy annak, akinek mithológikus látásai ma vezethetik az 
események szédítő rohanásában a magyar olvasót, annak a helye e lap hasáb-
jain van... Új, gazdag és erősebb lesz az a nemzedék, amely ma sarjad, és ez 
a nemzedék Út tartja az Útjelzőnek." Ifj. Tóth László /Szeged/ leveléből: 
"...mondhatom, hogy a nemzetnevelési törekvéseket elemző munkámhoz Szabó De-
zsőtől kaptam és kapom a legerősebb indíttatásokat..." Dr. К. Balázs György: 
" — Tanár Úr kérem, ez a Böske olyan szép lélek volt, és ebben a lelkében 
annyi rajongás volt Szabó Dezső iránt, hogy nem hagyhatjuk emlékét a kereszt-
fájával elkorhadni. Kellene róla írni valamit, akár csak egy rövid cikket, 
egy "Sümegi sétát"..." /Megjegyzés: Németh Böskéről van szó, akit Szabó De-
zső sümegi tanárkodása idején jól ismert, irodalmi szalonjában sokszor meg-
fordult. Szabó Dezső önéletrajzában igen szépen, melegen emlékezik meg az 
irodalompártoló hölgyről./ 

Nincs hely több levelet idézni, pedig akadna még bőségesen. Különösen 
Az én Trianonom című írás keltett nagy feltűnést: dr. Borsody Miklós ny. 
törvényszéki bíró és dr. Rácz György ügyvéd jogilag elemezte az elutasító 
ítéletet — lényegében mindketten Szabó Dezső mellé álltak. Vaszary Gábor 
író kicsit cinikusan, ironikusan fogalmazta meg észrevételeit — számosan 
leintették a komolytalankodó, "urambátyámoskodó" Vaszaryt. 

Idill volt a címe a hetedik Budapesti sétának. /Megjelent 1940. augusz-
tus 18-án./ Egy évvel a háború kitörése után nálunk még viszonylag idilli 
volt a helyzet — Európában már kevésbé... 

Náci-Németország már olyan olyan volt, mint egy túlfújt léggömb. Len-
gyelország, Dánia, Norvégia lerohanása, megszállása után Hollandia, Belgium 
és Luxemburg meghódítása következett, mint hadgyakorlat — Franciaország és 
Anglia /a két nagyobb hal/ lenyelése előtt. A németek június 14-én már be-
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vonultak Párizsba, és azután következett a teljes összeomlás Franciaország-
ban. A compiégnei erdő tisztásán Hitler átadta a fegyverszüneti feltételeket 
a francia kormány megbízottainak. Ez az aláírási aktus 1940. június 21-én 
történt. Ezután a cél Anglia leigázása lett. 

Amikor Szabó Dezső cikkeit írta a Magyar Nemzetbe: Anglia történelmének 
egyik legnehezebb korszakát élte. Dunkerque-nél a brit hadsereg vereséget 
szenvedett és augusztusban már sorozatos légitámadások következtek Ports-
mouth, Dover és más kikötővárosok ellen. E légitámadások nagyságára jellem-
ző, hogy a németek az első tíz napban közel hatszáz gépet vesztettek /Londont 
először 1940. szeptember 7-én bombázták/. 

Mindezeket a történelmi eseményeket azért is kell felsorakoztatnom, hogy 
a továbbiakban megértsük a korabeli szerkesztőség és Szabó Dezső egymásnak 
ellentmondó álláspontját. Ugyanis ebben az európai politikai helyzetben — 
1940. augusztus 30-án — adta vissza Hitler Erdély egy részét — nem minden 
hátsó gondolat nélkül... 

Amikor az Idill megjelent, éppen bejelentette Németország az Anglia el-
leni teljes blokádot. Magyarországon egy héttel előbb jelent meg a zsidótör-
vény végrehajtására vonatkozó — kiegészítő — rendelet. 

Az Idill egyébként semmi összefüggésben nem volt a háborúval, a világpo-
litikával. Szabó Dezső elmondta ebben napi gondjait, szobái uralkodó tárgya-
it: a növényeket, óráit, könyveit, melyeket "három örökkévalóságnak" neve-
zett. Elmondta, hogy Budapest polgármestere törölte őt a képviselőválasztók 
jegyzékéből izgatás miatt. /Egy régebbi bírósági ügy következménye gyanánt./ 
Az elképzelt idill: a falusi ház és élet: "Istenharc, béke". /Megjegyzés: 
Szabó Dezső élete alkonyán egyre többször hangoztatta, hogy egyetlen vágya 
egy kis vidéki kúria, ahol falusi életmódot folytatna és nyugodtan dolgozna. 
Hatvanadik születésnapjára remélte ennek beteljesülését, de a Városi Szín-
házban rendezett jubileumi est anyagilag nem váltotta be előzetes reményeit./ 

A Budapesti séták cikksorozat nyolcadik darabjának címe: Két levél és az 
új Európa volt. Ebben Szabó Dezső közli Bókay János levelét, amelyet hozzá 
intézett és a. választ. A szerzői-kiadói jogról írnak. Mégis itt talán a leg-
érdekesebb és leg-szabódezsőibb a bevezetés. Érdemes elolvasni: 

"Kedves Olvasó Néni, Olvasó Bácsi, Olvasó Húg és Olvasó Öcs, na-
gyon kicsinyes lélekkel látnád a dolgokat, ha e Sétákban időről-
időre megjelenő, a kiadójogért folyó küzdelmet ismertető írásokban 
csak személyes ügyet látnál. Hidd meg, hogy a személyes része, 
bármily tragikus: csak az elenyészően csekélyebb jelentősége ennek 
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az ügynek. Egyetemes, mély gyökerekkel szétágazó ügy ez, mely az 
egész régi, meghamisított jelszavak igézete alatt álló Magyaror-
szágot állítja szembe a most készülő új Európába szervesen beil-
leszkedni akaró új Magyarországgal. Azt a Magyarországot, melyben 
bizonyos magyar csoportok azt tartották liberalizmusnak, szabadkő-
művesi nemes emberi feladatnak: ha falaznak minden idegen kizsák-
mányolásnak vagy magyar cinkosságnak. Azzal a Magyarországgal, 
mely az emberi termés, az emberi munka teljes jogára épült jogren-
det fogja egyetlen irányító hatalomnak elismerni bármily más hata-
lommal vagy erővel szemben. 

Ez átalakulás roppant vajúdásai most földrengetik egész Euró-
pát, s megindult mély folyamatai nálunk is sok nagy ígérettel jut-
nak felszínre." 

Szabó Dezső híres füzeteiben már régen leleplezte a náci-Németország és 
hazai segítőik, a nyilasok ármánykodásait. A gondolkodó magyar író próféciái, 
intelmei nagyon is kézenfekvőek voltak: 

"Ne személyekhez kötő indulatokon: szereteten, gyűlöleten, elfo-
gultságokon át figyeld két kornak ezt a mindent megmutató vitáját. 
Ne fedezékezd magad egyéni hántások, lírai hangulatok, érdek-igé-
zetek mögé az igazság és a lényeg ereje ellen. Mindenben a lénye-
get nézd: a termő, a dolgozó, az alkotó egyén lehetőségeit és a 
közösség hasznát." 

A Magyar Nemzet olvasói szinte szívták magukba az erőt, reményt nyújtó 
sorokat. Mert ezek éppen ellenkezőek voltak a kormány- és jobboldali lapok 
nácikhoz dörgölődző tudósításaival, kommentálásaival. Szabó Dezső a józan 
polgárság körében akkor roppant népszerű lett. Füzetei és előadásai párhu-
zamban álltak e cikksorozattal. A szélsőjobboldal emiatt egyre agresszívabb 
modorban támadta az írót. Szinte kíméletlenül. 

A kilencedik séta: a Gyöngyösbokréta. A Paulini Béla lelkesedéséből és 
szorgalmából született és irányított ének- és táncegyüttes méltatása, bírá-
lata került e cikkben — ahogyan akkor Szabó Dezső látta. Most is figyelem-
reméltó gondolatokat olvashatunk ki e régi elmélkedésből: 

"... az ifjúság magyarrá nevelése a múltban — kevés túlzással — 
egy határozatlan tartalmú mondathazafiság beültetésében merült ki. 
Ezek a szólam-füzérek alkalmasak voltak bizonyos előkészített pil-
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lanatokban múló lelkesedési hullámok előidézésére. De voltaképpen 
határozatlan tartalmú, egyéntelen hazafias hajlandóskodást jelen-
tettek csak és nem magyarságot. Egy-két szó megváltoztatásával e-
gész nyugodtan megismételhette bármely országban bármely nemzet 
fia a saját polgári használatára... Az, hogy nálunk ezen a téren 
annyi mulasztás történt a múltban, könnyen magyarázható. Idegen 
hatalom, idegen életérdek, idegen lelkialkat idegen életformáiba 
gyötörve, nemcsak hatalmi és érvényesülési gátak akadályozták, ha-
nem életösztönünk is elsiketült az élet legelemibb parancsaitól..." 

Ez a gondolatmenet a Györgyösbokréta tízéves évfordulóján így bontakozott ki: 

"És itt érünk el a Paulini nagy hite, nagy szeretete és hősi ki-
tartása által megteremtett Gyöngyösbokréta jelentőségéhez. Ha ezt 
a Gyöngyösbokrétát minden következményével beépítjük a magyarság 
egyetemes életébe: nemcsak ősi, termő, erős és gazdag egyéniségébe 
hívjuk vissza a magyarságot, hanem: a leghatalmasabb, a legegyete-
mesebb igézetet valósítjuk meg a nemzeti egység megteremtésére... 
Ezért kellenek a népi lélek igézete alatt létrejött magyar ház, 
magyar bútorok, magyar képek, magyar kert, udvar, utcák, ligetek, 
magyar játékok, énekek, zene, táncok, magyar ruhák, díszítések 
stb., stb. A feladat tehát kettős: visszafürdetni a magyar falut, 
minden falut, minden falu minden tagját a magyar nép ősi lelkébe 
a tárgyi és lelki igézetek minden eszközével. Aztán: ezeknek az 
eszközöknek állandó ráhatásaival a magyar munkásság és magyar kö-
zéposztály lelkialkatát összes folyamataiban a magyar népi lélek 
szerves továbbfejlődéseivé mozgósítani." 

Magával a Gyöngyösbokréta előadásával foglalkozva Szabó Dezső dicsér és 
— burkoltan ugyan, de — bírál: 

"Nagy érdeme a rendezésnek, hogy igyekszik a népélet jelenségeit 
hamisítatlan, nem stilizált, hollywoodi szokványos mozdulatokba, 
színpadi tablókba nem nyirbált valóságukban hozni elénk... Színpa-
di rendezőnek sohasem szabad hozzáférkőznie a Gyöngyösbokrétához. 
És fontos az is: hogyha egy falunak ruházatban, díszítésben nyom-
talanná veszett ősi művészete: ne mi szerkesszünk vagy költsünk 
helyébe újat neki." 
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Cikke második részében "szelíd alázattal és nagy könyörgéssel" fordult 
Szabd Dezső a magyar kultúra, a magyar lélekformálás vezetőihez, hogy intéz-
kedjenek a magyar daltanulás, a közös éneklés megteremtésének érdekében. De 
foglalkozik a magyar népi táncok iskolai oktatásával is és a régi magyar já-
tékok ismertetésével, tanításával. Javasolja a magyaros öltözéket minden is-
kolának, főiskolának. Érdekes gondolata: 

"Ki kell választani a magyar falvak viseleteiből az erre a célra 
alkalmasakat, minél többet s az egyes iskolák ízlésük szerint ezek 
közül válasszanak..." 

Kitér a ''népi táncok" elsajátítására és az elfelejtett "népi játékokra". Ki-
jelenti, hogy "el kell tűnnie annak a magyar lelkiformának: mely nemtörődés-
be, cinikus bírálatokba, lehetetlenséget károgó gyávaságba bújt az egység és 
összefogás, a közös védelem és közös fejlődés sürgető hívásai elől". Meg-
szívlelendő intelmek — 1940-ben! 

A betű és a lélek címmel jelent meg a tizedik "séta": valódi bölcseleti 
remekmű. "Az Üzlet vett hatalmába minden emberi termést, anyagit és szelle-
mit egyaránt" — állítja és mutatja ki Szabó Dezső. Elsősorban az irodalmi 
élet jelenségeit boncolgatja és teszi fel a kérdést jogosan: 

"Mi az oka annak, hogy a tizennyolcadik század második felének s a 
kezdődő tizenkilencedik századnak nagy emberi álma a minden emberi 
élet teljes termésére szabadulásáért, a minden emberi lélek isten-
arccá teljesedhetésért csődbe, újabb és piszkosabb elnyomásokba 
züllött az élet minden terén?"... 

És nyomban válaszol is, ami az irodalmi életet illeti: 

"A betűüzlet tapogatta a közönséget, mint egy vén kéjencet: hol mi 
csiklandozza, mi gerjeszti ínyét, mi bizseregteti végig gerincét: 
tótágassá hűtlenült asszonyállat, vérző haza vagy pszichoanalízis? 
És adott dekánként vagy mázsa számra szajhát, vérző hazát, pszi-
choanalízist a piac.felvevőképessége arányában." "A film- és szín-
házművészet is az Üzlet áldozatává lett." 

— mondja a továbbiakban Szabó Dezső, és megoldásként ajánlja: 

"...a fertelmes Üzletet kell kiirtani a szellemi termés, a szelle-
mi élet meghatározói közül, minden szemetes következményeivel, 
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gyökeresen... Lehet-e addig egészséges kort várni, míg vissza nem 
tisztítjuk ősi hivatására azt a forrást, melyből a lelkek táplál-
koznak?" 

Közel fél évszázaddal ezelőtt ilyen gondolatok foglalkoztatták a József 
körúti bérház hatvanegy éves lakóját. Segíteni — persze — nem tudott. 

A Budapesti séták következő darabjának Szabó Dezső a Semmi címet adta. 
lévedett: ez a "séta-cikk" teljesen szokatlan, és kiváló a többi hasonló jel-
legű újság publikációból. Ugyanis Szabó Dezső — szokásától eltérően — rész-
letesen foglalkozik egy írótárs, lóth Árpád művével. Az "összeférhetetlen", 
a mindenkit "megmaró" stb. jelzőkkel felruházott "dúvad, bölény" emígyen fo-
galmazott, amikor lóth Árpád költészetét értékelte: 

"Feltűnik előttem a költő felejthetetlen arca. Mintha a parti fü-
zek közt megbúvó halvány ködből szövődne elő. Két örök lázas sze-
mével rám néz. Ó, mennyit beszélnek ezek a szemek. Született fá-
radságot, lemondást, panasz nélküli bánatot és áhítatos lobogását 
az örök szépségekhez igézett látásnak. Milyen csodálatos ember volt 
ez az elmi'iihatatlan költő, az egyetlen teljesen tiszta emberi élet, 
melyet életemben láttam. Mindig ijesztett volt, mint sötét szobá-
ban hagyott gyermek. És némán, félénken hős makacs ragaszkodásában 
a tisztasághoz s az örök szépségekhez. Ámulékony, mint első ván-
dorlásában a kis diák és bölcs a szenvedés végtelen türelmével. 
Mindenkire volt mentegető szava, saját verseiről sohasem beszélt, 
más írók szép alkotásait olyan lobogással terjesztette, mint új 
hit evangéliumát. Ó pazar Magyarország, mit tettél ezért a csodá-
latos fiadért? Ó, magyar ifjúság, mivel fizetsz a dús adakozású 
halottnak?" 

— És idézi a halhatatlan verseket és talán a legnagyobbat: Elégia egy re-
kettyebokorhoz. 

...Ián mind elpusztulunk s nincs, 
nincs közöttünk egy se, 

Kit boldog Ararát várhatna, 
tiszta Noé. 

Egy boldog remegés és felpiheg 
sóhajtva 
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A fájó ősanyag: immár a kínnak 
vége! 

S reszketve megnyílik egy 
lótusz szűzi ajka 

S kileng a boldog légbe a 
hószínszárnyú Béke. 

Nem felejtjük el, hogy ez megjelent 1940. szeptember 3-án, a második vi-
lágháború kitörésének első évfordulóján. A Semmi — egy eseménytelen nap. 
/Eseményt, élményt, programot egy költemény is adhat — ezt bizonyítja be 
Szabó Dezső, amikor részleteket mutat be lóth Árpád nagy verséből. Híres fü-
zeteiben tizenkilencszer írja le a költő nevét. Koncepciója a huszadik szá-
zadi magyar költészet nagyjairól időtállónak bizonyult. Volt az óriás Ady, 
majd egymás mellett lóth Árpád és Juhász Gyula; őket követte Babits, Koszto-
lányi, a felvidéki Mécs László és Győry Dezső, az erdélyi lompa László. Ked-
velte még Illyés Gyula, Erdélyi József, Kaffka Margit verseit és — önélet-
rajzában — szépen nyilatkozik Gulyás Fái, Oláh Gábor és Szép Ernő költésze-
téről. Érdekes módon: József Attiláról soha nem írt egyetlen sort sem — bár 
a költő járt nála és tragikus haláláról nyilván tudott. Ennek — a hallgatás-
nak — két oka lehet: a Szabó Dezső-generációhoz képest József Attila túl 
fiatal volt /huszonhat év korkülönbség!/ és értékesebb versei nem kerültek 
Szabó Dezső kezébe; de lehet, hogy a "csodagyerek" — б nevezte így állító-
lag a fiatal költőt — riasztotta el. Sok próbálkozó, kísérletező igyekezett 
az országos hírű írónak közelébe kerülni./ 

Kerek és egész kis tanulmány a tizenkettedik Budapesti séta. Címe: Magá-
nosság és összeférhetetlenség. A zseni körül kialakított téves szemléletet 
kívánja e munkájában helyére tenni. Valóban: Lombroso és mások mindent meg-
tettek, hogy valami misztikus ködbe rejtsék el a különleges adottságokkal, 
tehetségekkel rendelkező embertársainkat. Szabó Dezső megmutatja, hogyan lett 
a zseni "a polgári köziélek kéjes borzongása, olcsó megbotránkozása és hülye 
ámulata". Lombroso "őrület elmélete" hatalmas sikert aratott az átlagpolgá-
rok körében: rájöttek, hogy ők "garantáltan zsenimentesek", tehát normáli-
sak. A zseniket nem vették komolyan. Magánéletük, tévedéseik, hibájuk kite-
rítve, kiszínezve — látszólag — a polgárt igazolták. Hatalmas energiával, 
minden adatot felhasználva mutatták ki, hogy a zseni — lényegében — egy 
beteg képlet, nem szolgálhat példaképül. 

Természetes, hogy a zseni magános lett és mert elrendeltetését minden e-
léje állított akadályon keresztül igyekszik megvalósítani, "összeférhetetlen" 
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is. Összeférhetetlen minden gazemberséggel, "ember-piszokkal" szemben. És: 
mert ebből az emberi életben rengeteg található, nem a gazfickók ármánykodá-
sait jegyzik fel, hanem a zseni önvédelmét. /Ez az önvédelem egyenlő a zseni 
által létrehozott produkció védelmével, mely — természeténél fogva — álta-
lában nem az б személyes tulajdona. Mégis a zseni lesz összeférhetetlen és 
nem az "ember-piszok"./ A téma óriási és szerteágazó. Ma már csodálatos, 
hogy egy rövid újságcikkben mennyire a lényeget mutatta be a szerző. Megál-
lapításai most is figyelemre méltóak. Még a befejező részből idézet, mely a 
cikk konklúziója is: 

"...azok, akik összeférhetetlenek a tisztasággal, az igazsággal, 
az emberi nagysággal, törvényt ülnek afölött, aki összeférhetetlen 
a szeméttel, a hazugsággal, az alacsonysággal. A gyakorlatibb ösz-
szeférhetetlenség győz: mert б az egység, a közös védekezés, a 
biztosított üzlet." 

lagadhatatlan. 
A magyar nyelvért /13. séta/ a régi pedagógust, a tanárt, sőt a magyar 

szakos középiskolai tanárt mutatja be — aki úgy, mint régen, harcol az a-
nyanyelv tanításért, tanulásért. Mér az első ritkán szedett megállapítása is 
törvény: 

"Nemzeti egységet, sajátos arcú egyéni történelmi alkotást csak a 
teljes egyéniségre erősödött és azt szabadon, az elhivatás nagy-
szerű elszánásával kifejező magyarság hozhat létre. Ez mindeneke-
lőtt áll nyelvünk ápolására, sugárzási körének minél szélesebbé 
terjesztésére. Megvallom: csak most látom Széchenyi annyit ismé-
telt mondatának egész végzetes mélységét. A magyar nyelv életünk 
élete, lelkünk lelke, sírokon átfolytatódó örök énünk. Rajta kívül 
nincs magyarság, nincs magyar nemzet s történelmi életünk idegen 
kényszerek szolgai teljesítése volna." 

Szabó Dezső, aki sokszor járt Franciaországban, Párizsban figyelemmel 
kísérte az ottani oktatási rendszert, tantervet. Ebből kiindulva tesz össze-
hasonlítást a francia és a magyar anyanyelvi oktatás között. Kimutatja, hogy 
Franciaországban jóval több óraszámmal foglalkoznak az anyanyelv oktatásával 
— holott "az egységes nyelvű országban, ahol idegen tömegek és beömlések 
nem veszélyeztetik a nyelvet", kevésbé lenne szükség a sok nyelvórára, mint 
nálunk. "Talán nincs Európának egyetlen nemzete, ahol a nemzeti nyelv ilyen 
mostoha elbánásban részesülne" — panaszolja Szabó Dezső. 
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Itt azután hosszadalmasan foglalkozik az idegen nyelv tanításával az is-
kolákban. A négy alsó osztályban feleslegesnek tartja az idegen nyelvek ta-
nítását, mert "a legértelmetlenebb bűn: mert meggyötrése a gyermek egész lel-
ki életének, szellemi fejlődésének". Ilyen Szabó Dezső-észrevételek, intel-
mek gyakran vitára ingerelnek, de nem felejthetjük el, hogy tizenöt éves ta-
nári tapasztalat állt az író mögött. És — kétségtelen — akkor régen is küz-
dött a magyar nyelvért. 

X 

Az újság olvasói — feltehetően — érdeklődve várták a cikksorozat foly-
tatását. Pontosan: a Budapesti séták tizennegyedik részét. 1940. szeptember 
15. vasárnap meg is jelent egy Szabó Dezső-írás, de a tizenötödik séta egy 
elbeszélés: A levethetetlen ruha című. Érdekes, sőt különleges novellát ol-
vashattak a lap vásárlói, ugyanakkor elgondolkozhattak: hova lett a tizen-
negyedik séta? /Tudni kell, hogy akkor nagyon is nyilvántartották a Szabó 
Dezső-írások dátumát, sorszámát./ 

Nagy csend következett, két hétig a titok fátyla takarta el a Szabó De-
zső cikksorozat sorsát. Végül: egy másik lapban, a Nemzetőrben jelent meg az 
országos feltűnést keltő cikk: Szabó Dezső: Miért nem írok többé a "Magyar 
Nemzet"-be? És folytatás gyanánt az addig elmaradt tizennegyedik budapesti 
séta: A kolozsvári Református Kolégyomhoz. 

A szenzáció az volt, hogy a cikk semmi különleges csemegével nem szol-
gált: lényegében Szabó Dezső szellemi végrendeletét tartalmazta. Annál in-
kább felfigyelt az olvasó Szabó Dezső: Miért nem írok többé... bevezető cik-
kére, amelyben feltárja a történetét; a laphoz kerülésének, feltételének és 
az ominózus esetnek. 

"...a szerkesztő Hegedűs Gyula azonnal felkért lakásomon, hogy dol-
gozzam a lapba. Feltételem az volt, mint mindig: arról írok, ami-
ről tetszik, a cenzúrán kívül senki bele nem szólhat egy betű ere-
jéig sem munkásságomba. 

...Szeptember 13-án megírtam a tizennegyedik Sétámat. Ebben a 
felszabadult Kolozsvár örömére megismételtem: minden munkám minden 
jogát a kolozsvári ref. kollégiumra hagyom." 

1940. október 1-én a Magyar Nemzet teljes egészében újraközölte a Nem-
zetőrben megjelent cikket, természetesen most már a tizennegyik Budapesti 
sétával együtt. A Magyar Nemzet az egészhez hozzáfűzte a saját véleményét is. 
Szabó Dezső később — két hónap múlva — ezeket írta Ludas Mátyás füzeteibe: 
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"...Az első nagy szomorúságom azt a nagy örömet kísérte: amikor 
Kormányzónk és a magyar honvédség bevonult a Felvidékre, és még 
inkább: most Erdélybe. A tartalmatlan, kongó cicomájú frázisok o-
lyan szökőárja csapott végig a meggyötört Erdély felszabadult ré-
szein, hogy mintegy az ellenséges Trianon-cethal utolsó dühös fark-
csapása bántott felénk... Azok a pörölycsapásként megismétlődő 
túláradó szivek, szívünk bánatfájának örömvirágai stb., stb. És 
minden szónoklat végén az a természetellenes sikítással megismét-
lődő: éljen X, éljen Y!... Itt van például az új erdélyi induló. A 
spanyol inkvizíció minden megtorlását vállalom, amikor kijelentem: 
fertelmes. Dallama az a szokvány-idegen induló, amilyent az öt vi-
lágrész bármely katonabandájának obsitos őrmestere valamelyik kocs-
mában a hatodik korsó sör után kikvaterkáz magából. Szövege az a 
tipikus honlelkesítményi-borzalom, amilyennel a múlt század hatva-
nas éveinek nyugálmazott vén tanítói rúgták vissza a Pedagógia á-
dázságait... " 

/Erdély alkalmából./ 

De miért nem nyomták ki a tizennegyedik sétát? Miért zárkózott el a Ma-
gyar Nemzet akkori szerkesztősége, személy szerint Hegedűs Gyula főszerkesz-
tő a Szabó Dezső-cikk közlése elől? Olvassuk az indokolást: 

"...Már az ötödik "Budapesti sétá"-ban megkezdte Szabó Dezső a ma-
ga ismert anyagi ügyeinek tárgyalását. Annak ellenére, hogy ezt a 
kérdést teljesen magánjogi Természetűnek tartottuk és különben is 
olyan ügyet érintett, amely már a magyar bíróságok előtt feltára-
tott és elintéztetett — Szabó Dezső jogerősen elvesztette perét 
— , az ötödik Budapesti sétának, bár nem szívesen, de változtatás-
nélkül helyet adtunk lapunkban... Amikor azonban szeptember 13-án 
Szabó Dezső eljuttatta szerkesztőségünkbe a fent leközölt tizenne-
gyedik sétáját azzal a kívánsággal, hogy ezt a cikket szeptember 
15-én adjuk ki: tehát Horthy Miklós Kolozsvárra való bevonulásának 
napján, mindannyian úgy éreztük, hogy mégsem lehet egy hatalmas 
nemzeti ünnepet és történelmi jelentőségű alkalmat arra felhasznál-
ni, hogy valaki — legyen bármilyen kiváló s becsült magyar író — 
anyagi követeléseit akarja éppen ilyenkor érvényesíteni így 
kénytelenek voltunk arra az álláspontra helyezkedni, hogy a bevo-
nulás és Kolozsvár hazatérésének ünnepnapját nem engedhetjük la-
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punkban összekapcsolni Szabó Dezső magánügyével." 

/Magyar Nemzet 1940. október 1. — 9. old./ 

Pár nap múlva: 1940. október 5-én megállapodás jött létre a Révai könyv-
kiadó /dr. Bókay János/ és Szabó Dezső között. Ez a megállapodás lényegében 
rögzíti a Szabó Dezső követelést — egyetlen pont kivételével. Ez: nem vál-
lalja 50 000 pengő kártérítés megfizetését, amit — állítása szerint — jog-
elődje, a Genius könyvkiadó /a szerzői és kiadói jog megvásárlója/ okozott. 
Szabó Dezső rögtön elállt ettől a követelésétől és így az egyezség megkötése 
elől minden akadály elhárult. Szabó Dezső visszakapta a szerzői és kiadói 
jogot — tizenöt éviig nem volt birtokában — és ráadásul kb. 2000 db kötetet 
kinyomott, de el nem adott műveiből. Nem kétséges, hogy az író számára ez 
volt a legelőnyösebb feltétel és Bókayék eljárása kifogástalan volt. Egy 
vesztett per után nem lett volna köteles a kiadóvállalat — Bókay — olyan 
gesztust gyakorolni, mely még a régi perköltségtől is mentesíti az írót. 

Szabó Dezső a 60. füzetében nem titkolt örömmel nyugtázta a végül is jó-
ra fordult ügyet, mely hosszú ideig keserítette, "élete nagy bántása" volt. 
A visszakerült szántóföld címen írta meg a szerzői jogok történetét, nem fe-
lejtkezve meg a Magyar Nemzet magatartásáról sem. Kicsit meglegyinti a la-
pot, mert "megtagadja a nyílt levél közlését": 

"A Nemzetőr hetilap egész másképen fogta fel a dolgot: a magyar 
sajtó nemes hagyományainak, a termő magyar és az örök magyar ter-
més érdekeinek irányában. A levelet kész örömmel közölte. Erre az-
tán a közszeretet megnyilatkozásának pergőtüzében a nagybetűs és 
thörzsökös Magyar Nemzet is hozta a cikket, különböző együgyűcske 
nyekergésekkel körítve " 

Még hozzáteszi az érthetőség kedvéért: 

"Az, aki az egész látóhatárt látja: sokszor nem ujjong a közös uj-
jongással és nem esik kétségbe az általános csüggedésben." 

Nyilvánvaló, hogy az erdélyi bevonulás örömmámorára gondolt és Horthy Miklós 
véget nem érő ünneplésére, no meg Trianonra. 

A Magyar Nemzet korabeli szerkesztőségét nagymértékben befolyásolhatta a 
kormányzó nimbusza. Úgy vélték, hogy a történelmi pillanatban Szabó Dezső 
cikkét nyugodtan félre lehet tenni. Meg, hogy magánügyről van szó... 

Több évtized után leszögezhetjük, hogy a lap szerkesztősége több hibát 
is elkövetett az ügyben: 
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1. megállapodás-, szerződésellenesen járt el (hiszen a cikkek témájába, 
szövegébe nem volt beleszólása); 

2. a szerző hozzájárulása nélkül cserélte fel a 14. és 15. Budapesti sé-
tát. Ez önkényeskedés; 

3. magánügyként értékelt egy olyan cikket, amely valóságban közügy volt. 
Szabó Dezső /mint klasszikus magyar Író/ szerzői és kiadói jogainak hova ke-
rülése — természetesen — nem lehetett magánügy; 

4. a kormányzó bevonulása Kolozsvárra nem zárhatta ki a szellemi végren-
delet megjelenését. Sőt! A kolozsvári ref. kollégium az örökös: a két ese-
mény kiegészítheti egymást. Ebben a kérdésben a szerkesztőség elfogult volt 
— tartott az állami bürótól és tévesen ítélte meg Szabó Dezső gesztusát, 
melyben anyagiaskodás, öncélúság nem fedezhető fel. 

A Szabó Dezső kontra Magyar Nemzet-ügy — az író szakítása a szerkesztő-
séggel — óriási feltűnést keltett. Szabó Dezső akkor állt népszerűsége csú-
csán. A náci- és nyilasellenes cikkei, előadásai hallatlan mértékben növel-
ték tekintélyét. Füzeteit szinte kapkodták olvasói, előadásaira már korán 
délután tömegek gyülekeztek. Ö volt a legális ellenállás egyik kiemelkedő 
egyénisége. Nemcsak az értelmiségiek figyeltek rá, hanem a munkások, parasz-
tok is. Az ügy visszhangja hírlapi cikkekben és olvasói levelekben jelentke-
zett. Nem látszik feleslegesnek ezekből is bemutatni egyet-egyet. 

A Magyarország című lapban jelent meg Féja Géza cikke: A faltörő kos 
/1940. október 1./. Ebből idézek most néhány rövidebb részt: 

"Néhány hét óta érdekes vita folyik. Szereplői: egy nagy magyar 
író és egy kiadóvállalat. Színhelye: egy napilap. Legújabban a vi-
tában érdekes fordulat keletkezett: a kiadóvállalat helyett a na-
pilap vitázik az íróval, az a napilap, mely az egész vitának he-
lyet adott, utóbb azonban hirtelen elhatározással egyszerre véget 
akart neki vetni, s megszakította összeköttetését az íróval... E-
rős magyar egyéniségre pályáztak, kinek messzire hangzik a hangja, 
s hitele van a magyar olvasóközönségnél. Elmentek tehát a pusztába 
a magyar remetéhez. A mi remeténk húsz esztendő óta ír, aggódik, 
jajgat, kacag s káromkodik a magyarságért. Furcsa szervezete van, 
különös túlérzékenységgel áldotta-verte az Úristen, mert a magyar-
ság sebeit stigmaként viseli, veszedelmeit jó előre látja. Vannak 
barátai és ellenségei, de mindkét tábor elismeri nagy tehetségét, 
becsületes magyar szándékát és azt is, hogy mindnyájan sokat ta-
nultunk tőle, az élet mestere volt és ma is az... Az író "bevo-
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nuit" a napilaphoz... Egy szép napon a napilap visszaküldte az író-
nak egy olyan cikkét, amilyent eddig szép számmal közölt tőle... 
Mi abba nem nyugszunk bele, hogy a napilap nemrégiben még a vitát 
is vállalta az íróért, most pedig az írót nem akarja vállalni a 
vitáért... Úgy érezzük azonban, hogy a vita színtere, a napilap 
maradt alul... 

/Megjegyzés: a cikk írója, Féja Géza akkor már távol volt egykori mesteré-
től, Szabó Dezsőtől./ 

A sok olvasói levélből Jani János reánk maradt levelét ismertetjük, ame-
lyet Hegedűs Gyula főszerkesztőnek írt: 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Budapest, 1940. október 8. 
Még a hó első napjai egyikén közöltem a kiadóhivatallal, hogy 

a lapra nem tartok igényt. A lap azóta nem is jön és ezzel a dolog 
üzleti része el is lenne intézve. Azonban az üzleti részen túl van 
valami, amit közölnöm kell. Csak azt akarom megjegyezni, hogy én 
is a Szabó Dezső-ügy miatt szüntettem be az előfizetést. Mert az 
előfizetők sorába való belépésem is csakis, egyedül és kizárólag 
Szabó Dezső miatt történt. Csakis azért fizettem elő tavaly, mert 
hazánk sajtótermékei közül a Magyar Nemzet foglalkozott legtöbbet 
Szabó Dezsővel. Örömmel olvastam a lap hasábjain az б írásait és 
úgy éreztem, hogy az utóbbi időben csak a "Budapesti séták" adtak 
értelmet a lapnak. Kézenfekvő tehát, hogy miután Szabó Dezsőt ki-
sétáltatták a "Magyar Nemzet" berkeiből, elvesztettem minden szel-
lemi kapcsolatot a lappal. Mindenesetre csodálkoztam, hogy a 14,-
ik sétát nem találta a Főszerkesztő Úr közlésre alkalmasnak és 
higyje el, nagyon sokat ártott a lapnak és önmagának is azzal, 
hogy nem közölte. Nem akarok jósolni, de könnyen megtörténhetik, 
hogy az események elsöprik a lapot és idővel talán a Főszerkesztő 
Úr is be fogja látni, hogy kár volt Szabó Dezső nagyszerű sorai 
felett elhamarkodott ítéletet mondani. Na de, nem is az a fontos, 
hogy nekem mi a véleményem erről, hanem az, hogy ezt az alkalmat 
is megragadtam arra, hogy Szabó Dezső mellett hitet tegyek. 

Jani János postatiszt 
Budapest Kapitány u. 1. 

/Megjegyzés: a levélíró jóslata bevált. 1944-ben — a német megszállással — 
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a lap, átmenetileg, valóban megszűnt. Hogy ebben a Szabó Dezső-cikksorozat-
nak milyen szerepe volt — nehéz megmondani./ 

Amint olvastuk: a sajtóban és szerkesztőségi levelekben nem Szabó Dezsőt 
okolta a közönség a cikksorozat megszakításáért. Mindenesetre kívülről úgy 
tűnt, hogy a kapcsolat végérvényesen megromlott, a konfliktus "örök haragot" 
eredményezett... Majd látjuk, hogy nem így történt. 

"Újra kaphatók Szabó Dezső művei" kezdetű szöveggel könyvjegyzékeket 
küldött szét az Exodus könyvesbolt. Ugyanis 1940 októberében már ez az üzlet 
— mint főbizományos — árusította a Révai Könyvkiadótól visszakapott Szabó 
Dezső-műveket. A szélsőjobboldali sajtó mindjárt megtámadta az írót, mondván, 
"megint lepaktált a zsidókkal", hogy az Exodus zsidó vállalkozás. Szabó De-
zső a 60. füzetében /1940. november hava/ igyekezett megnyugtatni a nyilaso-
kat: 

"Bizonyos elemek, melyek elestek műveim kiadásának zsákmányától, 
most keresztény-nemzeti hévvel hirdetik, hogy az Exodus zsidó vál-
lalat és én eladtam magam a zsidóknak. Utóbbit nem tagadom, hisz 
ez az eladás nálam már krónikus jelenség. Mióta vagyok valaki, e-
gyebet sem teszek, mint eladom magamat. Igazán hízelgő, hogy oly 
rengeteg vevőm akadt. De vájjon hova tettem azt a fenesok pénzt? 
— Az Exodus-ról szóló hír azonban a legkomikusabb hazugság. Elő-
ször is: az Exodus vezetője egy olyan ici-pici ember, hogy ha egé-
szen zsidó volna, akkor sem volna semmi zsidóság a dologban, mert 
egyáltalán nem jelent térbeliséget... Persze, pénzük kevés van. Pe-
dig én biztatom őket, hogy gyűjtsenek tőkét, hogy nekik is elad-
hassam magamat." 

/Megjegyzés: akkor Szabó Dezső már komoly nyilas-üldözéseknek volt kitéve. 
Később — az ostrom idején — a nyilas katonák be-belőttek az ablakába. Az 
óvóhelyen az író elmondta az őt felkereső híveinek, hogy nem a háborútól fél, 
hanem a "nyilas csőcseléktől"./ Az, aki nem tartotta véka alatt véleményét: 
minden támadásnak, atrocitásnak ki volt téve. 

A visszatérés a Magyar Nemzet hasábjaira kerek két év múltán valósult 
meg. Szabó Dezső és Hegedűs Gyula főszerkesztő között a barátság mégsem 
szűnt meg. Ugyanis: amikor 1942-ben a Szabó Dezső-füzetek megszűntek — a 
reánk maradt kefelevonat szerint — ismét a Magyar Nemzet kívánta közölni az 
író nyílt levelét. A cenzúra azonban közbeszólt — nem engedélyezte az írás 
megjelenését. így aztán csak "elméletben" került a cikk az újságba; azaz ké-
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sőbb az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában (1950/74) olvashatta is 
az érdeklődő. (Mivel a szerkesztőség nyújtotta be a cenzúra-hivatalnak a ki-
szedett kéziratot, a közlés szándéka kétségtelen.) Szabó Dezső levélbeadvá-
nya jól világítja meg az egész ügyet. íme a törölt cikk: 

OSzK Analekta Kézirattári Növedéknapló: 1950/74. sz. 
/Kefelevonat:/ Magyar Nemzet lapfej jelzésével. 

Aratás után 
Beszámoló előfizetőimnek, olvasóimnak, minden jó lelkeknek 

Aratás után a szántóvető megméri a termést: hogyan volt hálás a befekte-
tett munka? Hatvannegyedik éves szántóvetője a magam hasította barázdáknak, 
hozom az aratási jelentésemet: füzeteim, melyek most léptek volna a kilence-
dik évbe: többé nem jelenhetnek meg. 

Nagy örömmel vettem a ponyvarendeletet. Megvettem a hivatalos lapot. A 
rendelet 5. §-a így szól: 

A m. kir. miniszterelnök kellően indokolt esetben az 1. § második bekez-
désében megjelölt alakban megjelenő időszaki lap egyes számainak és mellék-
leteinek előállításához szükséges engedély megszerzésének kötelezettsége a-
lól felmentést adhat. 

Füzeteim 1934. augusztus 1-től fogva időszaki írások lévén, a következő 
kérvényt adtam be a miniszterelnökséghez: 

Nagyméltóságú Miniszterelnök úr! 
Alulírott tisztelettel kérem, hogy kegyeskedjék engem a m. kir. Minisz-
térium 4.300/1942. M.E. sz. rendelet rendelkezései alól felmenteni. Ú-
jabb írásaimat nyolc éve: 1934. augusztus 1. óta havi füzetekben adom 
ki. Egy-egy havi füzet terjedelme négy, legfeljebb négy és fél ív. Havi 
ezer példányban jelenik meg és a Bethánia-nyomda /Gyulai Pál u. 9./ ál-
lítja elő. A kiadó én vagyok. 
E füzetek részei a mai nemzetnevelésnek. Az országgyűlés mindkét házában 
többször hivatkoztak itt megjelent tanulmányokra. A Honszeretet /Magyar 
Élet/ kiadásában megjelent az Egész Látóhatár című háromkötetes munka, 
ez a füzetekben megjelent tanulmányokból van összeállítva s a Magyar 
Élet kiadó egyetlen állandó nagy könyvüzletét jelenti. 
A fenti rendelet intézkedéseinek nem tudnék az idő és a költségek miatt 
sem eleget tenni. És vagyok annyira magyar, hogy egy élet elvégzett mun-
kája után lélektani lehetetlenség volna, hogy az Elsodort Falu írója 
minden írásánál megkérdezze: vájjon megérdemli a papirost. 
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Kérésem megtagadása á tollat és a kenyeret egyaránt kiütné kezemből. 
Tisztelettel kérek azonnali választ, nehogy az augusztusi szám megjele-
nésével késlekedés történjék, mert ez nagyon szerény házi költségvetésem 
teljes felborulását jelentené. 
Budapest, etc. 

mély tisztelettel 
Szabó Dezső, az Elsodort falu írója 

Hat nap múlva a következő választ kaptam: 
M.E.III. 
4519 

A 4.300/1942. M.E. sz. rendelet intézkedései alól felmentés iránt elő-
terjesztett kérelmére értesítem, hogy kérelme a rendelet 5. §-a alapján 
ez idő szerint nem teljesíthető. A miniszterelnök rendeletére: 
Budapest, etc. 

Dulin s.k. 
miniszteri tanácsos 

osztályvezető-helyettes 
A kérvényben felhozott idő és költség miatti lehetetlenség ezt jelenti: 

minden egyes számot két példányban le kellene gépeltetnem s azt a miniszter-
elnökséghez beadva, csak onnan kapott engedéllyel mehetnék a cenzúrára. A-
zonkívül a füzet négy íve után negyven pengőt kellene befizetnem a postata-
karékba. 

De sokkal abszolútabb a lélektani lehetetlenség. Füzetemet nem azért 
kellene a cenzúrán kívül még a miniszterelnökségnél is felülvizsgáltatni: 
mert az ára két pengő. Hanem: azért, hogy nem ponyvagyanús-e. Ennek elfoga-
dása az Elsodort falu írója számára, élete elvégzett munkája után, teljesen 
lehetetlen. És bármilyen szenvedést és nélkülözést fizettem rá az ilyen le-
hetetlenségekre: ezeket a lehetetlenségeket, ezt a sajátos rabságot, mint 
életem leggyönyörűbb ajándékát köszönöm. 

Kérem az előfizetőimet, szíveskedjenek egy kis türelemmel lenni. Amint 
megfelelő guba jelentkezik a látóhatáron, előfizetésük meg nem szolgált ré-
szét visszaküldöm. 

Egyszersmind — remény nélkül — állást keresek. írok bármily laphoz, 
kivéve azt a környezetet, amellyel bármily együttműködés lehetetlenségét 
/megint egy lehetetlenség/ utolsó füzeteimben kimutattam. A lap iránya mel-
lékes: nincs Szabó Dezső irányú lap és én csak olyan feltételek alatt szer-
ződöm, hogy minden irányítás nélkül eddigi önmagam folytathassam. De elme-
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gyek nagyobb könyvkereskedésbe segédnek, kölcsönkönyvtár vezetőjének, bármi-
nek, amit egy fiatal munkaerő elláthat. 

Nagyon szeretnék remélni, ha eddig nem is szereztem érdemet rá. Könyve-
imtől nem akarok megválni, ha minden kerék törik, inkább katalaunumi rava-
talt csinálok belőlük. De a legsürgetőbb szükségeim fedezésére kultúrfölény-
ereklyék címen eladásra kínálom a következő tárgyakat: egy bronz büsztöm, 
egy 99-es nagys. Orion világfogó-rádió /becsületes rádió: nem csirkét, hanem 
világot fog/, egyes cikkeim kézirata, iskolai, érettségi bizonyítványaim, 
indexem, tanári diplomám. 

Az élet domborúbb mondásaira sohasem tudtam tagadásra rázni a fejemet. 
Amikor látom, hogy hatvanhárom évnyi munkás élet után, sohasem térve ki sem-
mi nélkülözés, semmi szenvedés elől: még öreg ekevasam fogását, a tollat sem 
érdemlem meg: elhiszem, hogy nagyon hitvány senki és semmi vagyok. Legjobb 
lenne, ha halálomkor mindent elpusztítanának, amit írtam, mindenünnen kitö-
rölnék nevemet, ha ez egy kissé szapora munka is volna. És dögtestem átdob-
nák valahol a határon, olyan helyen, ahol nem régi magyar földre hullanék. 
Hogy, már változás kedvéért is, halálomban idegen hollók és paraziták ront-
sanak tovább. Egy deszkára bodza levével mázolják fel a tanulságos sírira-
tot: Itt nyugszik ez árok zordon kebelében Tót-zikker halottan és végre bé-
kében csúf kompromittálód, Magyar Kultúrfölény. Légy hozzá irgalmas, örök 
túl-Úr: Fő. Lény. 
Ú, ti, kik az élet fájdalmas és gyönyörűséges lakomájánál ültök, ne haragud-
jatok arra, akinek nincs helye az asztalnál. 
Rákóczi-tér, 1942. aug. 1. 

Szabó Dezső 
Az elsodort falu, a Csodálatos élet, Sç-
gítség! Nincs menekvés, Karácsony Kolozs-
várt, Megered az eső, Napló és elbeszé-
lések, Kacagó ember, Ölj, Jaj, Tenger és 
temető, Kötél legendája, Egyenes úton, 
Tanulmányok, Panasz, az egész Szabó-
könyvtár, 80 füzet elsodort öreg ponyvá-
sa. 

/А kefelevonaton bélyegzők: 
1. Kérjük a cikk 2 hétig érvényes engedélyezését. 1942. júl. 31. 
2. Nem engedélyzem! Nem sokszorosítható! Dr. Dékány Ferenc kir. ügyész. 

A teljes szöveg végig piros ceruzával áthúzva./ 
Nem kétséges, ez volt az utolsó cikk, melyet Szabó Dezső e lapnak szánt. 
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P O M O G Á T S B É L A 

A SZÁMVETÉS REGÉNYE 

Bánffy Miklós: Erdélyi történet 

1. 

Bánffy Miklós háromrészes regénye, az öt kötetben, közel ezerhétszáz la-
pon közreadott Erdélyi történet a romániai magyar irodalom első korszakának 
legnagyobb szabású elbeszélő vállalkozása. Elkészülése, megjelenése maga is 
közel egy évtizedet fog át: a Megszámláltattál... 1934-ben, az És híjjával 
találtattál 1937-ben, végül a Darabokra szaggattatol 1940-ben hagyta el Ko-
lozsvárott az Erdélyi Szépmíves Céh nyomdáját. Hatalmas prózai alkotás, nem-
csak kivételes terjedelme, hanem epikai anyagának sokrétűsége, a lapjain é-
letre kelő írói szándék következtében is, irodalomtörténeti helyét Nemeskür-
ty István Babits Halálfiai és Kassák Egy ember élete című regényei mellett 
jelölte ki.3 Bánffy Miklós a ferencjőzsefi Magyarország arisztokráciájának 
életrajzát írta meg, számot adva a társadalmi piramis csúcsán elhelyezkedő 
osztály életmódjáról, politikai magatartásáról, kultúrájáról, ízléséről, 
szokásairól, egyszersmind az összeomlása felé sodródó történelmi Magyaror-
szág utolsó éveiről. A regénytörténet egy évtizedet ível át: 1904 és 1914 
között, történelmi értelemben mindenképpen válságos évtizedet, amely során 
olyan, a regényben is megörökített események jelezték a hanyatlás menetét, 
mint a kiegyezés óta folyamatosan kormányzó Szabadelvű Párt felbomlása, az 
ellenzéki koalíció választási sikere, majd kormányzati csődje, az 1908-as 
annexiós válság, a Balkán-háborúk, majd zárójelenetként a szarajevói merény-
let és a kirobbanó első világháború. A Monarchia és a történelmi Magyaror-
szág ebben az évtizedben indult el a végső bukás, a felbomlás felé, a hagyo-
mányos politikai vezető réteg, az arisztokrácia ekkor jutott a történelmi 

3Nemeskürty István: Erdélyi történet. In: Tűnődések történelemről, iro-
dalomról. Bp. 1985. 286-293. 
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szerepvesztés végső állomásához. Az epikus visszatekintésnek ezért minden-
képpen számvetésnek kellett lennie. Nemcsak a regény jóslatokkal terhes bib-
liai címe és mottója árulkodik erről, hanem epikai anyaga, illetve az elbe-
szélő és a tárgy viszonya is, amely szemléletesen mutatja meg a grófi rangot 
viselő író és a főrangú osztály konfliktusát. Ez a konfliktus, a regény ta-
nulsága szerint végiggondolt, érzelmileg mindazonáltal ellentmondások színe-
zik: Bánffy nem kevés nosztalgiával emlékezik az arisztokrácia korábbi tár-
sadalmi szerepére, ugyanakkor metsző iróniával szemléli dologtalan és fény-
űző életmódját, hamis eszményeit; sajnálkozik szerepvesztésén, azt azonban 
jól tudja, hogy a történelem már kimondta a végső ítéletet a főrangúak tár-
sadalma felett. 

Az epikai anyag feldolgozását a személyesség és a tárgyilagosság kettős 
igénye, pontosabban e két szemléletmód teljes egysége határozza meg. Noha 
Bánffy Miklós a regény egy helyén — az 1910 tavaszán induló "erdélyi mozga-
lom" említése során — néhány korabeli politikus, így Bethlen István, Désy 
Zoltán és Issekutz Győző társaságában név szerint is szerepel, alakját a 
történet központi hősének, Abády Bálintnak az alakja rejti. Az Abády család-
név a Bánffy-nemzetség történetére, illetve eredetmondájára utal: a losonczi 
Bánffy-család ugyanis a honfoglalás után betelepült besenyő Tomaj-nemzetség-
től származtatta magát, és őseként azt a Tonuzoba vezért tisztelte, aki el-
lenszegülve István király parancsának, megőrizte pogány hitét, fellázadt az 
uralkodó ellen, s miután leverték, feleségével együtt lóhátra ültetve élve 
temették el a Tisza-parton, az abádi révnél. Ezen túlmenően a regény főhősé-
nek egyénisége, életrajza és környezete is magára az íróra utal. A dénestor-
nyai kastély leírásában a híres bonchidai barokk kastélyra ismerhetünk, 
akárcsak az író, hőse is a kolozsvári egyetemen végezte tanulmányait, dip-
lomáciai szolgálatban járt külföldön, pártonkívüli 67-es programmal válasz-
tották képviselőnek, később azonban Tisza István Munkapártjához csatlako-
zott, s őszinte vonzalommal érdeklődik az irodalom és a művészet iránt. A 
főnemesi osztályhoz, a politikai hatalom birtokosaihoz tartozik, következés-
képp konzervatív politikai eszméket követ, alapos műveltsége és érzékeny 
szociális lelkiismerete következtében mégis reformokra törekszik: szövetke-
zetet szervez, a telepítési politika híve, angolszász példák nyomán szeretné 
az erdélyi kisbirtokos rétegeket gazdaságilag és társadalmilag erősíteni. 
Mindez Bánffy Miklós tevékenységére is utal, aki egészen fiatalon, apja, 
gróf Bánffy György útmutatását követve a szövetkezeti mozgalomban és az Er-
délyi Gazdasági Egyletben kezdte közéleti szereplését, s 1897-ben Levél a 
hitelszövetkezetek rendeltetéséről Erdély földbirtokosaihoz című röpiratában 
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próbálta megnyerni a szövetkezeti eszmének az erdélyi magyar vezető réteget. 
Abády egyénisége és tevékenysége ilyen módon az író alakját és életét is be-
mutatja, a regény narratív szerkezetét mindazonáltal az határozza meg, hogy 
Bánffy következetesen a szerzői elbeszélésmód hagyományai szerint dolgozik, 
és ez az elbeszélésmód a főhős önéletrajzi fogantatása ellenére is tárgyila-
gossá teszi az írói szemléletet. 

2. 

A regénytrilógia epikus anyaga három nagyobb körben helyezkedik el, és 
ezeknek a köröknek az ábrázolása világítja meg közelebbről az író kritikai 
szemléletét. Az első kör az emberi kapcsolatok övezetét jelöli meg, részben 
egy szerelem, részben egy barátság történetét mutatja. Abády Bálint az ifjú-
ság érzelmi kalandozásai után ismét beleszeret gyermekkori ideáljába, Milóth 
Adrienne-be, aki közben a rabiátus, tébolyodott Uzdy Pál felesége lett. A 
szerelem beteljesülésének igen nagyok az akadályai, ezek azonban csak növe-
lik, erősítik a kölcsönös érzelmeket, s a regény hőse kétségtelenül ennek a 
jellemet végső próbák elé állító emberi kapcsolatnak a következtében lesz 
érett, felnőtt személyiség, aki mostoha körülmények közepette is képes ki-
tartani a maga választotta eszmények mellett. Az б jellembeli szuverenitásá-
nak ellenképét Gyerőffy László szomorú sorsa mutatja, az igen tehetséges 
zongoraművész Abády unokatestvére és jó barátja, s kettejük kapcsolatának 
történetéből is a regényhős jellemének fejlődésrajza bontakozik ki. A regény 
kettős lelki történetének elbeszélését a századforduló irodalmának egy-egy 
jellegzetes epikus hagyománya alapozza meg: a szerelmi történet a későroman-
tikus regény, Gyerőffy elzüllésének realista színezetű rajza az "oroszos" 
elbeszélő irodalom ábrázolásmódját követi, a két írói megoldás közül kétség-
telenül az "oroszos" realizmus hagyományainak átvétele jelentheti a regény-
poétikai tekintetben korszerűbb változatot. A regénytörténetnek ez a rétege 
a századvég és a századforduló elbeszélő irodalmának azt a lélektanilag ár-
nyalt, ugyanakkor erősen kritikai ábrázolásmódját követi, amely Petelei Ist-
ván, Thury Zoltán vagy Török Gyula műveiből ismerős. Bánffy Miklós elbeszélő 
művészete ebben a tekintetben hagyományos eszményeket követ, jóllehet koráb-
bi művei, így néhány elbeszélése, illetve Reggeltől estig című 1927-ben meg-
jelent regénye azt is tanúsítják, hogy nem volt idegen tőle a modern elbe-
szélő próza némely újítása, így az emlékezés-technika és az időfelbontásos 
szerkesztés sem. Az Erdélyi történet mindazonáltal visszatér a hagyományos 
jellemábrázolás és cselekményvezetés jól bevált eljárásaihoz, ahogy különben 
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a harmincas évek erdélyi magyar regényirodalma, például Kós Károly és Nyíró 
József történelmi, illetve Molter Károly és Karácsony Benő "kisvárosi" regé-
nyei is jobbára ezeket a hagyományokat követik. 

A kettős érzelmi történetet ellensúlyozza mintegy a Bánffy művét mindun-
talan átszövő politikum: az erdélyi regionális politikai élet, a magyar or-
szágos politika, illetve az európai nagypolitika eseményeinek és konfliktus-
helyzeteinek bemutatása, illetve azoknak az intézményeknek — a megyegyűlés-
nek, a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelvű pártkörnek, a budapesti országgyűlés-
nek a rajza, amelyeknek zárt köreiben lezajlanak a politikai csatározások, 
viták és intrikák. Az Erdélyi történet mint politikai dokumentumregény is ér-
deklődésre tarthat számot, minthogy az író személyes tapasztalatai nyomán 
idézi fel az 1905—1906 körüli pártharcokat, a koalíciós kormányzat balfogá-
sait, a Monarchia vezető köreinek külpolitikai elképzeléseit és belső hatal-
mi küzdelmeit. A cselekmény politikai szála azonban nem mindig szövődik tö-
kéletesen a regénytörténetbe: nemegyszer histórikusi, illetve publicisztikai 
betéteknek érezzük a személyes történetet tagoló közéleti jeleneteket, poli-
tikai eszmefuttatásokat. Ezek a politikai mozzanatok és publicisztikus be-
toldások az írónak arra az 1932-ben közreadott, Emlékeimből című memoárjára 
utalnak vissza, amelyben Bánffy az 1916-os királykoronázás történetét, il-
letve 1919-es nyugat-európai emigrációjának tapasztalatait beszéli el. Az 
emlékirat műfaja régi erdélyi tradíciókat követ, ennek a műfajnak is megvan-
nak a maga "irodalomszociológiai" és "formatörténeti" hagyományai. Általában 
akkor készültek ezek az emlékiratok, midőn szerzőjük már megvált attól a 
szereptől, amelyet a közéletben betöltött, formájuk ezért az utólagos száma-
dás, a jövőnek szóló vallomás és tanúságtétel. Az emlékeit rendezgető író 
vagy államférfi életének és munkájának végső összegzésére készült, cseleke-
deteinek magyarázatát, esetleg "mentségét" vetette papírra, az önéletírás 
ezért sohasem az utókor hálás emlékezetét vette célba, inkább a lelkiismere-
ti tisztázás jegyében formálódott: lezárt egy közéleti pályát, számot vetett 
a történelmi tapasztalatokkal, emellett az egész erdélyi magyarságnak szol-
gált hiteles beszámolóval és eligazítással: az utókor elébe kívánta tárni a 
tapasztalatok értelmét, tanulságait. Valójában Bánffy regénytrilógiájának 
politikai cselekménye is ilyen emlékirat: egy történelmileg lezárt korszak 
súlyos tanulságait foglalja össze, egy társadalmi osztály és egy politikai 
vezető réteg szükségszerű bukásának állomásait világítja meg; ennyiben a né-
hány esztendővel korábban papírra vetett Emlékeimből előtörténetének is te-
kinthető. 
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A közéleti-politikai cselekmény mentén tulajdonképpen az Osztrák—Magyar 
Monarchia végnapjainak mozgalmas regénye bontakozik ki az olvasó előtt, s 
valóban az Erdélyi történet igazi "Monarchia-regény", abban az értelemben, 
ahogy az újabb irodalomtörténetek a "Monarchia-irodalom" alkotásainak te-
kintenek olyan költői, elbeszélő és drámai műveket, mint Rilke, Trakl, Kaf-
ka, Musil, Broch, Krleía, Krúdy vagy Karl Kraus írásai. Ez az irodalom egy 
nagymúltú, gazdag történelmi tradíciókra épülő közép-európai birodalom lassú 
hanyatlását, minden megújulásra való képtelenségét és nagyszabású összeomlá-
sát ábrázolja mitikus vagy realista eszközökkel, nosztalgikus vagy ironikus 
látásmóddal, nem egy esetben egy egész korszak, egy egész civilizáció, mi 
több, az emberiség pusztulásának előhírnökeként. Valójában Bánffy Miklós 
nagyregénye is a hanyatlásnak és a végső pusztulásnak a jeleneteit vázolja fel 
a magyar politikai élet, az országgyűlési és pártpolitikai küzdelmek, vagy éppen 
az osztrák—magyar politikai rendszer feltételi között azt, hogy a megol-
datlan és komolyan megoldani nem is akart társadalmi és nemzetiségi feszült-
ségek erőtérében miként bomlik fel a birodalom, és miként válnak semmivé a-
zok a lehetőségek, azok a politikai értékek, amelyeket a nagyhatalmi lét ad-
hatna. Elítéli a birodalmi kötelékek lazítására törekvő hagyományos magyar 
függetlenségi politikát, pontosabban azt a politikai gyakorlatot, amely az 
országos kérdések megoldása helyett csak meddő közjogi csatározásokra, az 
országgyűlés munkájának megbénítására volt képes, és nacionalizmusával vég-
képp elidegenítette a történelmi országtól a nemzetiségeket. Véleményét hí-
ven fejezi ki mindaz, amit az 1906-ban kormányra jutott ellenzéki koalíció-
ról ír: "Hogy a szövetkezeti pártok maguk sem értenek egyet egyik kérdésben 
sem, hogy csak kormánybuktató maszlagnak hirdették mindezt, amikor azt hit-
ték, hogy többségre amúgy sem juthatnak, hogy vannak az állam életében más 
erők is, mint a paragrafusok ereje, hogy vannak más nagy érdekek is, a föld-
művelés, kereskedés, ipar és az állambiztonság érdeke, hogy van szociális és 
van nemzetiségi kérdés — arra a nagyközönség nem gondolt, sem amaz elvekre, 
amin a kettős monarchia léte és nagyhatalmi állása nyugszik. Hogy a nagyha-
talmi minőség milyen előnyt jelent minden egyes polgár számára, az már éppen 

2 
kívül állott az emberek tudatán." 

Bánffy felismeri, egyszersmind elemzi a kettős Monarchia bukásának oka-
it, az írói számvetést, amelyet végez, mindazonáltal nemcsak a tárgyilagos, 
oknyomozó visszatekintés jellemzi, hanem az érzelmektől mélyen áthatott tör-

2 
Darabokra szaggattatol, 34. (Mindvégig az Erdélyi Szépmíves Céh jubile-

umi díszkiadásának köteteiből idézek.) 
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ténelmi búcsúvétel is. Az Erdélyi történet írója — igazából nem ütközhetünk 
meg ezen — személyes veszteség gyanánt élte meg a Monarchia és a történelmi 
Magyarország bukását, illetve azt a történelmi sorsfordulatot, amely szűkebb 
hazájának, Erdélynek az életében bekövetkezett. A közép-európai birodalom 
hanyatlását és felbomlását б is olyan világtörténelmi kataklizmának látta, 
mint a "Monarchia-irodalom" nem egy képviselője, például Az emberiség vég-
napjainak végeérhetetlen tragédia-láncolatával birkózó Karl Kraus. A regény-
trilógia zárójelenete — amely során Abády Bálint a Feleki tető magasáról le-
tekintve elbúcsúzik szülővárosától, Kolozsvártól — ezt a katasztrofikus pil-
lanatot idézi fel: "Vég nélküli keserűség fogta el. Úgy érezte, itt áll, itt 
áll egyedül és alatta az a világ, ami most el fog pusztulni. Maga előtt lát-
ta azt a nemzedéket, melynek ifjabb szárnyához ő maga is tartozik, az a nem-
zedék ez, aki 67 óta nőtt fel, e hosszú békekorszak boldog nyugalmában. — 
Ök vették át a reformkor embereinek örökét. Azokét — Deák, Eötvös, Mikó, 
Andrássy — , akik a szabadságharc lázálmait átélték és a reá következő el-
nyomatást; akik tanultak ezen és bölcs mérséklettel tudtak nagy kérdéseket 
megoldani. Az б nemzedéke mind jobban eltávolodik ettől az iránytól. Las-
sacskán csupa fikció lép a valóságok helyébe, önámítás és nagyzolás. Minden-
ki bűnös ebben, a magyar társadalom minden vezető rétege. (...) Maga előtt 
látta a főrangúakat, akik vezéri szerepre tartván igényt, hát sutba dobják 
európai látókörüket, vagyoni és erkölcsi súlyukkal igazolva mindazt a masz-
lagot, melyben legtöbbje valóban nem is hisz, de ami az б zsirójukkái mind 
jobban megmérgezi a politikai életet. Maga előtt látja, mintha már a síron 
túlról tekintene vissza. Most elpusztul az ország és vele ez a nemzedék. El-
pusztul ebben a háborúban, hol azok a szavak, amiket annyit használtak: har-
colni, csatázni, többé nem szónoki harcot és szócsatát jelent; utolsókig ki-
tartani, nem azt, hogy az ülés végéig beszélni, hanem emberölő szörnyű való-
ságot. Most elpusztul az ország és vele az a nemzedék, aki mindent fontosnak 
tartott, ami formula, paragrafus vagy frázis. Aki az államelmélet valóságait 
el tudta felejteni és délibábok után futott, akár a gyermek. Aki tudatlansá-
gában élt mindannak, ami a nemzetek talpköve: erő, önbírálat és összetartás. 
Egyetlen erénye maradt: a harci készsége. Ez is hiábavaló lesz." 

A végső pusztulás komor látomását természetesen nemcsak a Monarchia be-
teljesülő végzete magyarázza, hanem mindenekelőtt Erdély megváltozott sorsa, 
amely következtében az ottani magyarság kisebbségi helyzetbe jutott. Bánffy 
regénytrilógiája nemcsak a Monarchia regénye, hanem az 1918 előtti Erdély 
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epikai freskója is, sőt elsősorban azzal akar számot vetni, hogy mi szabta 
meg a magyar Erdély történelmi végzetét. Jól ismeri azt a feszítő erőt, ame-
lyet a mind erőteljesebben kibontakozó nemzetiségi mozgalmak képviselnek, u-
gyanakkor tudja azt is, hogy a budapesti kormányok a hangzatos nemzeti reto-
rikán kívül nem sokat tettek az erdélyi magyarság felemeléséért, s káros 
nemzetiségi politikájukkal mindinkább fellobbantották a románság elszakadási 
törekvéseit. A regény hősét, aki osztályos társaihoz hasonlóan eredetileg 
nem ismerte közelebbről a román nép sérelmeit és a román nemzeti mozgalom 
követeléseit, az öreg Timisán Aurél ügyvéd, román nemzetiségi képviselő vi-
lágosítja fel ezekről: "a gróf úr is el kell ismerje, mennyire igazságtalan, 
hogy az adminisztrációban, amely közvetlen a nép szolgálatára van rendelve, 
lehetséges az, hogy a jegyző, a szolgabíró, az adószedő nem beszélik a nép 
nyelvét. Hogy az a saját nyelvét nem használja a bíró előtt, vagy csak tol-
máccsal. Pedig ezeket még az a nemzetiségi törvény is beígérte, melyet a ma-
gyarok hoztak minélkülünk, mert mi keveselltük azt, amit ígért".4 Abády jó-
indulattal fordul az egyszerű román néphez, több alkalommal szót emel amel-
lett, hogy Erdély két vezető nemzetiségének össze kellene fognia. "Azt hi-
szem — válaszolja Timisánnak — , hogy lelkileg és gazdaságilag kellene kö-
zeledni egymáshoz. Megkeresni a közös érdekeket, megkeresni, amiben egyet 
tudunk érteni. A többi azután adódnék, ha kölcsönös bizalomban találkozhat-
nánk. Itt van Erdély. Mi is, önök is idevalók. Ez a mi közös, legszűkebb ha-
zánk. E téren sok minden van, amit közösen kívánhatnánk, több megértést, 
több figyelmet a helyi érdekekre, ne szívjon el mindent innen Budapest."5 Ám 
hamarosan megdöbbenve kell tapasztalnia, hogy a román nemzeti mozgalom veze-
tői, méghozzá a magyar közigazgatás korrupt tisztviselőivel együttműködve, 
kijátsszák saját népüket. Tudomást szerez arról, hogy a bihari havasokban 
egy román pópa s egy elcsapott tanító uzsorakölcsönöket ad a falusiaknak, s 
minthogy ezek képtelenek visszafizetni a mind tetemesebb adósságot — a ma-
gyar közjegyző segítségével — kiforgatják őket minden vagyonukból. Ekkor 
fordul segítséget kérve Timisán képviselőhöz, s tőle kap meglepő felvilágo-
sítást az uzsoraügyleteket mozgató politikai indítékok felől. "A gróf úr 
ősei — magyarázza el az öreg — karddal hódítottak, ebből lett a magyar 
földbirtok. Máma más eszközök vannak. Nekünk szükségünk van birtokos osz-
tályra. Eddig nincs. Mi, a román intellektuelek, szegény papoknak vagyunk a 

fiai. (...) így van mindenki közülünk. Ezért elhatároztuk, hogy mindenáron 
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vagyonos középosztályt kell kialakítani. Most ezt csináljuk. Ezt szolgálja a 
bankunk. Egyéb üzletek mellett egyes, nekünk megbízható személyeknek kölcsönt 
ad és, igenis, ennek a politikának szolgálatában. Hogy ez a személy csakis 
román parasztokkal dolgozik, az természetes. Hogy ennek áldozatai vannak, az 
is természetes. De hát az önök honfoglalásának nem voltak áldozatai? — Na-
hát! Mi ugyanazt tesszük, csakhogy nem lóháton és nem karddal. Hajrá! Úgy-e? 
— Az sokkal dekorativebb, festőibb! Mert mi, kérem, mi szürke, szerény, mo-
dern emberek vagyunk!" Abádynak be kell látnia, hogy az erdélyi román nép-
tömegek nemcsak a magyar kormányok nemzetiségellenes politikájának vannak 
kiszolgáltatva, hanem a román nemzeti mozgalom vezetőinek is, minthogy ezek 
pusztán a saját nacionalista céljaikat követik. 

Legfájdalmasabb tapasztalata — ennek következtében is — az, hogy Erdély 
népe, legyen magyar vagy román, tulajdonképpen mindenkitől elhagyatottan él, 
és súlyos gondjaiban teljesen magára maradt. A századelő erdélyi magyar köz-
véleménye mind fájdalmasabban ismerte fel, hogy a budapesti kormányok csupán 
távoli határterületnek, esetleg nyersanyagtermelő bázisnak tekintik ország-
részüket, következésképp alig fejlesztik az ottani közlekedést és a gyári-
part. Különösen a Székelyföldnek voltak súlyos sérelmei, a kormányzat nem-
csak elhanyagolta, hanem válságba is sodorta ezt a színmagyar vidéket: a ha-
talmas méreteket öltő székely kivándorlás is ennek a politikai közönynek a 
következménye volt. Erdélyben sokan látták úgy, hogy hiba volt a kiegyezés 
után feladni a viszonylagos autonómiát, s minden további nélkül kiszolgál-
tatni az országrészt a központosító és egységesítő birodalmi politikának. 
Kós Károly ennek az erdélyi önvédelemnek a szolgálatában jelentette meg 
1912-ben a Kalotaszeg című lapot, és a viszonylagos erdélyi autonómia gondo-
latát képviselte Bárd Oszkár Erdélyi Figyelő és Szentimrei Jenő Új Erdély 
című folyóirata is. Az Erdélyi történet visszaemlékezés jellegű fejezetei is 
minduntalan szóvá teszik az erdélyiek sérelmeit, s a dualista kormányok, a 
század eleji magyar politika bírálata során is igen nagy súllyal esik latba 
az a közöny, amely az erdélyi gazdasági, szociális, kulturális és nemzetisé-
gi kérdésekkel szemben érvényesült. Bánffy Miklós az erdélyi magyarság töme-
ges megszervezésében látta volna azt az erőt, amely képes kivívni az ország-
rész számára oly szükséges gazdasági fejlődést, tevékeny politikai közéletet, 
s talán egyetértésre juthat a román nemzeti mozgalommal is. Ezeket az elve-
ket önti formába az a program, amelyet Abády Bálint és társai az 1910 tava-
szán szerveződő "Erdélyi mozgalom" marosvásárhelyi zászlóbontásán dolgoznak 

^Megszámláltattál. II. kötet, 261—262. 
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ki. Ezek az elvek a nemzetiségi béke helyreállítását, Erdély gazdasági éle-
tének fejlesztését, a földműves nép társadalmi felemelését tűzik ki célul az 
erdélyi politika elé.7 

Már említettük, hogy a regénytörténet politikai mozzanatai — a "Monar-
chia-regény" és az "erdélyi regény" anyaga — inkább az emlékiratirodalom ha-
gyományait követve alakulnak ki, ennél fogva nem mindig vegyülnek el teljes 
mértékben a regényvilág más epikai motívumaival. Annál szervesebben illesz-
kedik a nagyregény művészi építményéhez az epikus anyag harmadik köre: az 
arisztokrácia életmódját felidéző állóképek sora, a kaszinói összejövetelek, 
táncmulatságok, nagy családi ebédek, pesti lóversenyek, felvidéki és erdélyi 
vadászatok hiteles, élményszerű rajza, amely egy hagyományok és szokások ál-
tal teljes mértékben szabályozott egykori életforma benső rendjét, emberi 
levegőjét idézi fel az olvasó előtt. Illés Endre a regénytrilógia "pótolha-
tatlan betéteiről", "egy új, megsokszorozott, huszadik századi, az eredeti-
nél színesebb és dúsabb Apor Péter-freskóról" beszélt,8 s valóban az Erdélyi 
történetbe szőtt gazdag életképek az erdélyi emlékírók: Apor Péter, Bethlen 
Miklós, Cserei Mihály memoárjainak epikai hagyományát keltik életre, a magyar 
elbeszélő irodalom múltjának egy igen érdekes, értékes fejezetéhez kapcsolva 
vissza a századforduló bizony ma már fakóbbnak tetsző elbeszélő törekvéseit. 
Féja Géza hasonló elismeréssel méltatta a regény leíró művészetét: "Bánffy 
— állapította meg — a régi erdélyi életnek emel múlhatatlan emléket. Az 
erdélyi évszakok, tájak, régi udvarházak és kastélyok, dáridók, vadászatok, 
lankák és havasok, társaságok és egyéniségek, arcok és sorsok páratlan gaz-
dagsága él ebben a műben. Bánffy egyik legnagyobb erőssége érett leíróművé-
szete. Nem elbeszélő ereje époszi méretű, hanem leírásai. Óriási freskóként 

9 
hatnak ezek, s egy kis birodalom sajátságos élete teljesen bennük dobog." 
Ezek az epikus freskóvá összeálló életképek mutatják Bánffy Miklós nagysza-
bású művének legjobb értékeit, egyszersmind az író tehetségének igazi karak-
terét: a festőiséget, a dekorativitást. 

Ezek az életképszerű jelenetek minősítik legjobban az író és a tárgy vi-
szonyát, azt a kettős magatartást, amelyet Bánffy Miklós tanúsít az általa 
felidézett és ábrázolt társadalmi réteggel szemben. Ez a kettősség az azono-
sulásban és a szembefordulásban van, következményei az írói világképben, il-
letve az ábrázolásmódban egyaránt megtalálhatók: a világkép szintjén az 

7Darabokra szaggattatol, 38—42. 
8 Illés Endre: A dilettáns. In: írók, színészek, dilettánsok. Bp. 1968. 674. 9 Féja Géza:Bánffy Miklós emlékiratai. Erdélyi Helikon 1937. 557—563. 
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arisztokrácia hagyományos eszményeinek elfogadásában, ugyanakkor életmódjá-
nak kritikai elutasításában, az ábrázolás szintjén pedig abban az egymást 
kiegészítő nosztalgiában és iróniában, amellyel Bánffy saját társadalmi osz-
tályáról nyilatkozik. Gaál Gábor annak idején tévesen ítélte meg a regényt, 
amikor számon kérte rajta az arisztokrácia világának egyértelmű elutasítá-
sát, azt a határozott kritikát, amely erkölcsileg és politikailag a legradi-
kálisabb módon leszámol a főrendű osztály eszményeivel, magatartásával, élet-
vitelével. "Az arisztokrácia figurái, szokásai és jellemei, tipikus ünnepei 
és csődületei — írja Gaál — gazdagon rajzanak fel Bánffy irónja alól. Bi-
zonyos fokig a regény körképszerű, hiteles adalékokkal, hiteles életérzés-
sel. Bírálat mindez? Nem. Bemutatás. (...) De mindezek történeti-társadalmi 
értelme, kapcsolata azzal, amik történetileg-társadalmilag megcsináltak, nem 
érdeklik Bánffyt. Mindez csak mint egyén-erkölcsi probléma jelentkezik nála. 
Emberei legföljebb a démonaikkal harcolnak, s ebben a tekintetben Bánffy 
élet- és társadalomszemlélete semmivel sem magasabb rendű, mint Abádyné pom-
pásan beállított két vénasszonyáé, akik Adrienne-t, hogy Abádyné kedvében 
járjanak, egyenesen az ördögnek tartják."18 Ez az ítélet nemcsak azért volt 
értelmetlen, mert a regényben megnyilatkozó írói szemlélet helyett egy egé-
szen más szemléletet, tehát egy másik regényt követelt, hanem azért is, mert 
az Erdélyi történet irodalmi karakterét és értékét éppen a szemlélet, a vi-
lágkép és az ábrázolásmód imént jelzett kettőssége szabja meg. Ez a kettős-
ség művészi értelemben sokkal gyümölcsözőbb lehetett, mint a kívánt egyér-
telmű állásfoglalás, a radikálisan elutasító bírálat, minthogy az író ilyen 
módon egyszerre lehetett az általa felidézett epikai világ bensőséges isme-
rője és kívülálló kritikusa, akinek személyes köze volt a tárgyhoz, amelyet 
leírt, világnézetileg, érzelmileg azonban már eltávolodott tőle, emlékeinek, 
tapasztalatainak a nosztalgia és az irónia kettős fénytörése által adhatott 
érzelmi erőt, egyszersmind kritikai távlatot. 

3. 

Az írói szemléletnek ez a kettőssége, amely az elbeszélő és a tárgy vi-
szonyában, következésképp az epikus kifejezés kettős — nosztalgikus és iro-
nikus — intonációjában jelentkezett, Bánffy Miklós személyes helyzetére 
utal. Az Erdélyi történet írója maga is kettős kötődésben élt és dolgozott: 

18Gaál Gábor: "És híjjával találtattál..." In: Válogatott írások. I. kö-
tet. Bukarest, 1964. 631—632. 
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származása és családi hagyományai, vagyona és társadalmi helyzete az arisz-
tokráciához kötötték, személyes ambíciói és emberi vonzódásai, műveltsége és 
közéleti magatartása viszont eltávolították ettől a rétegtől, s a liberális 
polgárság szövetségében jelölték ki helyét. Elhelyezkedésének kettőssége 
mindenképpen erős függetlenséget eredményezett, a regénytrilógia írója füg-
getlen módon ítélte meg a ferencjózsefi Magyarországot s később a Horthy-fé-
le felemás restaurációt, ezt a függetlenséget viszont elsősorban származása, 
rangja és vagyona tette lehetővé. A szemléletnek ezt a függetlenségét mutat-
ják a regénybeli Abády Bálint politikai nézetei is: a "független 67-es" po-
litikát képviselő ifjú gróf nagyobb politikai műveltséggel és szélesebb eu-
rópai kitekintéssel vesz részt a parlamenti küzdelmekben, mint a legtöbb kö-
rülötte civakodó képviselő, éppen ezért bizalmatlanul tekint mind a bécsi 
udvar hatalmi szándékainak elkötelezett szabadelvűekre, mind a nacionalista 
szólamokat hangoztató, provinciális politikát folytató függetlenségiekre. « 
"Naponta a parlamentben ült — olvassuk Abádyról. — A fölirati javaslatot 
tárgyalták. Hallgatta azt a sok gyűlölködő szószaporítást, ami az első két 
délelőttön át folyt, azt a sok soviniszta frázist, mellyel egymásra licitál-
tak a szónokok. Hatásuk alatt mindig a támadott Tiszának, az öreg királynak 
adott igazat a lelkében és amennyire az ellenzéki álláspont felé hajtotta az, 
amit Bécs titkos terveiről Slawata mondott neki, annyira a másik szemponthoz 
hajlott, midőn ezeket hallgatta." Ez a megjegyzés természetesen már az 
igen sok politikai tapasztalatot szerzett idősebb író véleményét fejezi ki, 
ám Bánffy Miklós közéleti pályájának korábbi alakulása is azt mutatja, hogy 
a fiatal képviselő, a későbbi színházi intendáns és a még későbbi külügymi-
niszter hasonló elkötelezetlenséggel ítélkezett a magyar politikai élet egy-
mással marakodó pártjairól, törekvéseiről. 

A független politikai elhelyezkedés megfelelő ideológiai megalapozást 
kívánt, s a Bánffy Miklós által képviselt nézetek, az általa választott ma-
gatartásformák pontosan jelezték ennek az ideológiai megalapozásnak a lehe-
tőségét. A művészi hajlamokat eláruló fiatal arisztokrata a századforduló 
esztétizáló hitvallását fogadta el, ezt a hitvallást részben a pozitivista 
filozófia tanulságaival, részben az életfilozófiák tanításával támasztotta 
alá. A művészi szépség iránt táplált rajongással kívánta kiszabadítani saját 
magát a származása okozta kötöttségekből, s próbálta megszerezni az áhított 
személyes függetlenséget. Tanulságos felidézni azokat a szavakat, amelyekkel 
a fiatal Abády Bálint kívánja meggyőzni szerelmesét saját esztétikai filozó-

^Megszámláltattál. II. kötet, 261—262. 
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fiájának igazáról: "Azt én nem hiszem. Ú, nem! — Hogy a szépség csak hazug-
ság volna az életben. Nem! Sőt azt hiszem, hogy ez az egyetlen örökös és el 
nem múlható érték a világon. A szándék szépsége, a tetté. Ez az, amit keres-
ni lehet és kell. Minden más etikai tételnek sántít a védelme, ez az egy az, 
amely megáll minden érveléssel szemben éppen, mivelhogy nem cirkalmazható 

12 
körül száraz érveléssel és nem szorítható dogmák kalodájába." A "szépség-
vallás" hatékonysága mindenesetre csak korlátozott lehetett, minthogy az 
esztétikai világkép a lassanként háborúba és felbomlásba süllyedő magyar 
társadalomban már nem adhatott elég védelmet, elegendő ellenálló erőt. Ahogy 
a világháborút átélt egész nemzedéknek, Bánffy Miklósnak is új világképet 
kellett formálnia, pontosabban ifjúságának esztétizáló magatartását moráli-
san hatékonyabb magatartásmóddal kellett kiegészítenie (anélkül természete-
sen, hogy a maga esztétikai érdeklődéséről, ízléséről, nézeteiről lemondott 
volna). 

Ez a magatartásmód az erdélyi magyarság kisebbségi közéletében és iro-
dalmában vállalt tevékeny szervező-irányító szerep következtében alakult ki, 
midőn Bánffy Miklós — elfogadva a transzilvánista gondolat által képviselt 
kisebbségi humánumot — arra törekedett, hogy a magyar nemzetiségi érdekek 
szószólója, az erdélyi népek békés együttműködésének, kulturális közeledésé-
nek előmozdítója legyen. Az erdélyi mágnások között többen is akadtak, hadd 
utaljak most csupán a marosvécsi találkozók házigazdájára, a vagyonát az er-
délyi magyar irodalomra áldozó Kemény Jánosra, továbbá az ugyancsak kiváló 
mecénás gróf Teleki Domokosra és báró Bánffy Ferencre, akik tudatában voltak 
annak, hogy a ranggal és a nagy vagyonnal közéleti kötelességek járnak, és a 
reformkori vagy az 1849 utáni erdélyi arisztokrácia — báró Wesselényi Mik-
lós, gróf Bethlen János, gróf Mikó Imre, báró Orbán Balázs — példáját kö-
vetve vállaltak szerepet a kisebbségi művelődés támogatásában, mozgalmainak 
önzetlen irányításában. Közéjük tartozott Bánffy is, akinek közéleti és iro-
dalmi munkásságát a tizenkilencedik századi romantikus ideálok követésén túl 
a szolgálatot előtérbe állító protestáns etika is meghatározta. Van egy el-
beszélése, az 1924-ben írott Valahol, amely egy főrangú kolozsvári társasá-
got mutat be az állami hatalom megváltozása után: a társaság tagjai elveszí-
tették vagyonukat, megélhetési gondokkal küszködnek, de nem panaszkodnak, 
életük értelmét abban találják meg, hogy szolgálják a magára hagyott erdélyi 
magyar kisebbség érdekeit. De a szolgálat — a határozottabb nemzeti és tár-
sadalmi felelősségvállalás — elveit hangoztatja az Erdélyi történet főhőse 
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is, midőn barátai előtt a főrangú osztály erkölcsi kötelességeiről beszél: 
"hogy elprédáld azt a vagyont, amit nem magad szereztél, hanem örököltél, 
azt sem szabad — azzal kötelesség jár, kötelesség a köz iránt! (...) A po-
litika maga az élet. Nem pártpolitikát értem. De politika az is, ha a háztá-
jamat rendben tartom, ha a gazdagságommal, a falummal törődöm, ha segítek 
mindent, ami a jólétet vagy a kultúrát emeli. (...) Ez így van! Ez ad erköl-
csi jogot arra a vagyonra, ami reád szállt. Azzal kötelesség jár. És a szár-
mazásod is kötelez — igenis — kötelez."15 Bánffy természetesen nem tagadta 
meg azt a társadalmi réteget, amelyhez tartozott, mindazonáltal vállalni 
tudta azt a kisebbségi szolidaritást, amely a születőben lévő erdélyi magyar 
szellemi élet legnagyobb erkölcsi ereje volt. Neki is nagy szerepe volt ab-
ban, hogy az Erdélyi Helikon körül kialakult írócsoport tevékeny emberi kö-
zösséget alkotott, fenn tudta tartani a liberális demokrácia szellemi érté-
keit, megőrizte kapcsolatait az egyetemes magyar kultúrával és az európai 
szellemiséggel, s kapcsolatot keresett a román irodalmi progresszióval. 

Ez utóbbi törekvéséről nemcsak nyilatkozatai és más politikai gesztusai 
tanúskodnak, hanem a regénytrilógia több jelenete is, így Abády és Timisén 
ügyvéd idézett első beszélgetése vagy az a drámai hevületű polémia, amelyet 
a regény főhőse Timbus pópa szenvedélyesen nacionalista fiával, Coriolánnal 
folytat. Timbus Coriolán a dákó-román mítosz szellemi vonzásában nevelkedett, 
és noha segít Abádynak leleplezni a havasi román parasztok kifosztásán meg-
gazdagodó bűnszövetkezetet, azt semmiképpen sem tudja elfogadni, hogy magya-
rok és románok között őszinte egyetértés jöhet létre. "El tudom képzelni — 
érvel Bánffy regényhőse — , hogy elkövetkezik olyan kor, amidőn feledésbe 
megy mindaz a sérelem, ami önöket elválaszt mitőlünk és testvériségben élhe-
tünk egymással... Timbus idáig némán hallgatta. Most azonban fölugrott. — 
Nem! Azt soha! Soha! Soha! — Reszketve állt zsarátnok szemekkel. — Miért? 
— kérdezte Bálint. — Én ezt lehetőnek tartom, sőt históriai kényszerűség-
nek. Ez a két nemzet, amely se nem szláv, se nem germán és minden rokon nél-
kül Európának ebben a sarkában, egymásra kell hogy találjon, ha nem akar 
zsellérsorba jutni, a szomszédos impériumok hűbéresévé. Ez be kell következ-
zék, ha élni akarunk!" Ez a gondolat voltaképpen az erdélyi népek összefo-
gásának történelmi igényét képviselő transzilvánista eszmekörből származik. 

Az Erdélyi történet regényvilágát minduntalan átszövik a transzilvánista 
ideológia tanításai, pontosabban utalások ezekre a tanításokra. Ilyen a szö-

15Megszámláltattál. II. kötet, 204. 
14 Darabokra szaggattatol, 254—255. 
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vetkezeti gondolat, a kölcsönös magyar—román megértés eszméje vagy a sajátos 
erdélyi érdekek előtérbe állítása: valamennyit a politikai küzdelmekbe bo-
csátkozó Abády Bálint képviseli. Bánffy természetesen nem ugyanazoknak az 
eszményeknek a jegyében szólaltatja meg a transzilvánista progressziót, mint 
a polgári radikális Tabéry Géza és Ligeti Ernő, vagy a népi radikális Kós 
Károly és Tamási Áron, az б gondolatrendszere a konzervatív reformizmus kö-
rében mozgott, ebben Makkai Sándor vagy Reményik Sándor nézeteivel találko-
zott. A szolgálatot előtérbe állító protestáns etikára hivatkoztam az előbb. 
Valóban, Bánffy Miklós is erdélyi tevékenysége során ezt a szolgálatra ori-
entált etikát tartotta szem előtt, ö is azokat az erkölcsi elveket képvisel-
te, amelyeket Makkai Sándor püspök 1931-ben közreadott Magunk revíziója című 
előadássorozata fogalmazott meg. Makkai nemzetiségi önvizsgálatot sürgetett, 
és arra szólította fel az erdélyi magyarságot, hogy a történelmi illúziók 
elutasításával a valóságra építse politikáját és szellemi életét. Egyszers-
mind annak a követelménynek is hangot adott, hogy a nemzetiségi egységet, a 
közös cselekvést a gondolkodás és az érzés közösségére kell alapozni, és azt 
az intézményes közösséget, amelyet korábban az állam, a jog és a politika fo-
gott össze, a kulturális és erkölcsi erők kohéziójában születő "lelki nemzet-
nek" kell felváltania. Éppen ezért van szükség arra, hogy az erdélyi magyar 
irodalom és közélet a dolgozó rétegekhez forduljon érdeklődésével, mellettük 
kötelezze el magát. "Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak — han-
goztatta Makkai — vissza kell hajolnia a néplélek mélységeibe és onnan kell 
öntudatra hoznia, kimívelnie és a világ előtt is megmutatnia mindazt, amiért 
joga van élnie a magyarságnak.1,13 Mindez megegyezett Bánffy Miklós gondolko-
dásával, azokkal az eszmékkel és eszményekkel, amelyeket б képviselt és han-
goztatott. A transzilvánista gondolat és a protestáns szolgálat-etika min-
denképpen alkalmas volt arra, hogy az Erdélyi történet írója belőlük merítsen 
erőt és biztatást, midőn minden korábbi függetlenségi törekvéséhez képest is 
következetesebben távolodott el az arisztokráciától, s alakította ki azt a 
sajátos nézőpontot, amelyről még belülről szemlélhető a főrendűek élete, de 
már kritikailag mérhetők és ítélhetők meg ennek a társadalmi rétegnek a mu-
lasztásai és vétkei. A nagyarányú regénytrilógia a transzilván eszmék elfo-
gadásának révén vált igazi számvetéssé, sőt leszámolássá, s az írói nézőpont 
eme személyes jellege következtében tarthatjuk számon Bánffy Miklós művét a 
harmincas évek magyar regényirodalmának megőrzendő értékei között. 

13Makkai Sándor: Magunk revíziója. In: Az élet kérdezett. I. kötet. Bp. 
1935. 207-256. 
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K O N C Z V I R Ä G 

ILLYÉS GYULA MAGYARSÁGSZEMLÉLETÉRÖL 

Az Illyés-művek értelmezése során elkerülhetetlenül szembe kell nézni az 
írások hátterében húzódó eszmei-világnézeti problémák hármas csomósodásával. 
E hármasság összetevői kiindulópontként szolgálnak a további vizsgálatokhoz, 
bár csak szigorú megszorításokkal jelzik e bonyolult, sokfelé ágazó gondola-
tiság minden megnyilvánulását. Legfontosabb szerephez magyarság-koncepciója, 
pontosabban fogalmazva a magyarságról vallott nézeteinek összessége jut. Az 
illyési értékrendet szem előtt tartva ezt követi baloldaliságának (demokrá-
ciaeszményének, a szocializmussal kapcsolatos eszméinek) kérdése. Szükséges-
sé válik még a filozófiai-bölcseleti, azaz az ehhez szorosan kapcsolódó eti-
kai szemlélet jellegének meghatározása. A szellem ezen mozgatói szabják meg 
az életmű esztétikai sajátosságait. 

Mivel legdöntőbb eszménye, s így célja a nemzeteszméltetés, és ebből e-
redően a nemzet jegyében szerveződő irodalom pártolása, elsődlegesnek tűnik 
a gondolatrendszer ilyen aspektusú megközelítése. Kérdés, hogy a világgal 
való szembesülésnek ez a fajtája mennyiben a személyiségvonások következmé-
nye, illetve mennyiben eredményezik a kor kihívásai. Valószínűnek látszik, 
hogy a két háború közti időszak — m e l y r e emberi-alkotói eszmélése, szemlé-
letének kialakulása és bizonyos fokú rögzülése esik — különösen alkalmas a 
hovatartozás érzésének aktivizálására. A veszteségtudat, amely az 1918-19-
es eseményeket és a trianoni békeszerződést követően az értelmiség jó részét 
állásfoglalásra bírta, csak egyike a kényszerítő erőknek. A külföld, a mű-
velt Európa Magyarországgal szemben tanúsított elutasító magatartása ugyan-
csak a nemzeti öntudatot ébresztette fel. S a személyiség döntését befolyá-
soló tényezők között nem elhanyagolható az adott helyzet kritikusságának, 
veszélyességének mértéke sem. 

Azt a paradoxont, hogy az ország Mohács óta először úgy válik ismét füg-
getlen állammá, hogy közben a nemzet integritásában zavar áll be, nem Illyés 
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veszi észre először, de б figyelmeztet rá a leghatásosabban. Történhet ez 
azért, mert szerencsésen keverednek benne a politikus és a szépíró erényei. 
Ami azonban hallatlan eszmei jelentőséget ad ténykedésének, az hátrányként 
is jelentkezik. A politikus, aki a közösség szociális és történelmi indítta-
tású, napi felmérését végzi el, kérdéseit és válaszait igen árnyaltan, de a 
gyakorlati ész alapján fogalmazza meg, felvilágosít, tudatosít és propagál, 
sokszor az akcióra kész gyakorlatiasság jeleit mutatja, óriási társadalmi 
megmozdulást idéz elő. A megfelelő időben egy rendkívül fontos problémát ál-
lít előtérbe, de a kiemeléssel elszalasztja a lehetőséget, hogy mélyebb ösz-
szefüggéseket tárhasson fel, ami pedig a szépírónak szándékában állna. Az 
egységes gondolati rendszer kialakítását akadályozza a napi politikára való 
erős támaszkodás, a művészi homályosság helyenként gátolja a politikai elvek 
félreérthetetlen formában való megjelenését. 

De mire irányul ez a politikum? Jellegében nemzeti türelmességen alapuló 
etnikumcentrikusságról van szó, amely a több mint fél évszázados alkotó út 
során sajátos módon fejlődött ki. Az Illyésre jellemző etnikumcentrikusság 
semmiképp nem tévesztendő össze az Adorno által ismertté tett, ám eredendően 
Sumnertől származó, értékítéletet, méghozzá erős fölénytudatot tartalmazó 
etnocentrikusság fogalmával.7 Közel áll azonban a kierkegaard-i diapsalmatá-
hoz, a misztikus maghoz újból és újból visszatérő gondolatalakzatok hálójá-

2 
hoz, amint erre az összefüggésre Kenyeres Zoltán szépmívű esszéje felhívta 
a figyelmet. Ennek a magatartásformát megszabó szemléletnek centrumát a ma-
gyarság mint változó tartalmú, tágas értelmű közösség képezi, így a haza, az 
állam, a nép mellett a nemzet is csak segédfogalomként szerepelhet az esz-
merendszer feltérképezése során. Az aktualitásorientált gondolkodásmód kö-
vetkeztében a gondolkodás pilléreit képező kategóriák időben más és más je-
lentéstartalommal rendelkeznek. Ez a nem egyértelmű fogalomhasználat nehezí-
ti meg a pontos értelmezést. Mivel az egyes korszakokon belül több egyenran-
gú megközelítésben jelentkezik az etnikum, vigyázni kell ezen felfogások el-
különítésére. Különösen érdekessé válik az utolsó periódus elemzése, hiszen 
számolni kényszerülünk a szépírói vonások erősödésével. Ha pozícióváltás nem 

'"Sumner, W. G.: Alapvető megállapítások a népszokásokról és a viselkedé-
si normákról (in: S. W. G.: Népszokások; Gondolat, Bp. 1978. 38. 1.). Sumner 
könyve 1907-ben jelent meg, nála az etnocentrikus magatartás még bizonyos 
fokú pozitivitással is jár. Adorno már a fasiszta ideológia terjedése miatt 
tartja egyértelműen negatív jelenségnek. 

2 
Kenyeres Zoltán: Megtartás és változás (in: K. Z.: A lélek fényűzése; 

Szépirodalmi, Bp. 1983. 161. 1.). 
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is, hangsúlyeltolódás bekövetkezik: az "író" politikus "politikus" íróvá vá-
lik, azaz esztétikailag igazán izgalmas művei akkor születnek meg, amikor 
sikerül valamelyest eltávolodnia a társadalom pillanatnyi gondjainak konk-
rét, tárgyias ábrázolásától. 

A szemlélet áttekintésére legalkalmasabbnak látszó prózai írásokból nem 
rendszeres elmélet, hanem összetett világnézet, egyféle árnyalt elkötelezett-
ség olvasható ki. Ezt meghatározó etnikumcentrikussága, zsurnalizmusra hajló 
publicista alkotói módszere, s szívós feltörekvési vágyának következtében — 
talán túlságosan is — jelentős mértékben befolyásolta a magyar közgondolko-
dást. Nem véletlen, hogy Babits, akivel kapcsolata nem volt teljesen felhőt-
len, az б kezébe helyezte a Nyugat további sorsának intézését. De észre kell 
venni azt is, hogy a nemzet jegyében szerveződő irodalom egyoldalú pártolása 
az irodalmi élet bizonyos fokú merevedését idézte elő. 

Munkám során a prózai írásokat kísérem figyelemmel, mert — bár így tel-
jes kép kialakítására nem nyílik lehetőség — az erővonalak legtisztább for-
májukban itt kivehetőek. Célom az Illyés-féle gondolkodás egy adott arcula-
tának ismertetése, így nem térek ki részletesen a század más gondolkodóinak 
nézeteire, jelezni kívánom csupán a rokonságokat és ellentéteket. És még egy 
megjegyzés: egy-egy magyarságértelmezés a hosszú életpálya során többször is 
visszatér, én azonban ott fejtem ki, ahol először jelentkezik. 

AZ ELSŰ SZAKASZ: A "PARASZTFORRADALMÁR" 

A magyarságról hangosan gondolkozni Illyés a harmincas évek elején kezd 
el, ennek az évtizednek folyamán bontakozik ki etnikumfelfogása első fázisa. 
A korszakon belül háromfelől is megközelíti a személyiség és tágas környeze-
te viszonyában koordináló feladatot ellátó nagycsoportot. Értelmezései hiába 
különböznek egymástól, közelíti őket az a társadalmi szerep, amit ekkor vál-
lal magára. A magyarság-gondolat összekapcsolása a feszítő szociális problé-
mákkal erősen jellemzi e korszakát. 

Alapfeltevése szerint bármely etnikum, így a magyarság létezésének alap-
ja egy viselkedésrendszer megléte: "A magyarságot attól fogva számítom ma-
gyarnak, amitől fogva viselkedésében rendszert látok, amikortól egyforma é-
rintésekre egyforma mozdulattal reagál" (Magy. 264., Ki. 32.). Az etnosze-
miotika képviselői hasonlóan gondolkodnak, amikor a népeket az implicit kul-
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túra kategóriája alapján osztályozzák. Sztyepanov Szemiotikájában implicit 
kultúrán egy társadalom más népekkel szemben megkülönböztető, öntudatlan jel-
rendszerét érti (szemben a kultúra explicit formájával, mely tudatos emberi 
magatartást feltételez, és nincs szelektív jellege).3 

A viselkedésrendszer egy lelkület következménye. "Mit mond a lélek?" — 
teszi fel a kérdést a Ki a magyar harmadik fejezete élén. A magyar természet 
fő vonásának, legdöntőbb örökségének a szabadsághoz való vonzódást látja: 
"Ezt találjuk nemcsak erényeiben, hanem fogyatékosságaiban is. Ezért bizal-
matlan. A függetlenség, a különállás a legnagyobb kincse" (Ki. 32.). Az ősi 
lelkület őrzője, hordozója számára a nép. De plebejuson, az alsó néposztály 
tagján ez idő tájt kizárólag zsellért, cselédet, vagyis szegényparasztot 
ért. A haza szimbóluma — Petőfitől eredően, de nála kevésbé idealizáltan — 
ezért lehet a puszta. Ennek adja szociografikus keresztmetszetét az 1936-ban 
megjelent Puszták népe. "Igyekszem a legkisebb körre szorítkozni, azon ki-
próbálni: mi is hát a haza; mit jelent otthonosnak lenni: itt kell rejtőz-
ködnie nyilván a hazafiasság gyökereinek" (az idézet már a Magyarok 193B. 
márciusi feljegyzéseiből való). A hazafiság emlegetése újabb fogalom beveze-
tését teszi szükségessé, a nemzetét. A század húszas éveiben — a magyar tör-

4 
ténelem során nem első ízben — a "közösségért való egzisztenciális félelem" 
fogja el a felelős értelmiséget. Fülep Lajos adja ki a jelszót: "periculum 
in mora", amikor 1929 őszén nyilatkozik a Pesti Napló munkatársának. Ezután 
sorozatban jelentet meg cikkeket a'magyarság pusztulásáról. A párizsi emig-
rációból nemrég hazatért Illyésre a legnagyobb hatást б gyakorolja: beszél-
getésük eredményeképpen születik meg a Pusztulás (1933), ez a félelmetes, 
de igaz "rémhír"-t (Babits nevezi így Elfogy a magyar? című írásában) tar-
talmazó cikk. Aggályai Fülep szorongását ismétlik. A nemzet számszerű pusz-
tulásának okát egyikük sem a sorsszerűségben látja. Fülep szerint "a külső 
körülmények mellett belső, lelki és erkölcsi tényezőknek is kell közreműköd-
niük, s ezeknek döntőbb szerepük van, mint amazoknak".3 Elismeri a gazdasági 
élet kártékony befolyását, de nagyobb jelentőséget tulajdonít az erkölcsi 
világrend felbomlásának. Illyés esetében a helyzet ennek ellenkezője, б a 

35ztyepanov, 3. Sz.: Szemiotika (Akadémiai, Bp. 1976. 28. 1.) 
Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (in: В. I.: Váloga-

tott tanulmányok 2.; Magvető, Bp. 1986. 216. 1.) 
3Fülep Lajos: A magyarság pusztulása (in: F. L.: Művészet és világnézet; 

Magvető, Bp. 1976. 113. 1. 
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tűrhetetlenné vált anyagi romlást tartja irányadónak. Füleppel szemben ezért 
javasol könnyedén megoldást. A földreform, az új örökösödési törvény megvál-
tó erejébe vetett hite távolítja el az elméletibb beállítottságú Füleptől, 
vagy az ebben a tekintetben Illyés szavára sokat adó, mégis inkább Fülep in-
dividualizmusával rokon érzésvilágú Babitstól. 

Szabó Dezső Az individualizmus csődje (1915) című tanulmányában már fel-
hívta a figyelmet a "nemzetzüllesztő liberalizmus" veszélyeire, a közgondol-
kodásban mégis Szekfű Gyula nagyformátumú munkája jelent sarkkövet. Szerinte 
a századforduló generációjának legfőbb témája, így a bajok forrása a nemzet 
államként való értelmezése: az erkölcsi lényeget hiányoló, közjogi tartalom-
ban viszont túltengő nemzetállam hirdetése. A magyar élet öt nagy antinómiá-
jának feloldása után nemzeti egységet, anyagi gazdagodást, nemzeti hagyomá-
nyokra alapozott szellemi felfrissülést remél. A történész elméletiségét Ily-
lyés gyakorlatiassága szűkíti le és aktivizálja. Prakticista történelemfelfo-
gásával magyarázható, hogy a parasztság joghoz jutása számára az ország gondjai-
nak megoldását jelenti. Indoklása egyszerűen hangzik: mivel minden értéket az 
tart a legnagyobb becsben, akinek nem adatott meg, a nemzeti egység megte-
remtésére a parasztság tehet kísérletet. A hegemóniát birtokló kisebbség 
nemzetét a nép nemzetévé akarja tenni, ennek indoklásául hozza fel viselke-
désrendszer és lelkület, lelkület és nép összefüggéseit: "A nemzeti tudat 
ismét a nép tudatává válik, ha válik; a nemzetek sorsa ismét a nép felké-
szültségén és felemelkedésén fordul meg, a felemelkedésen azt is értve, hogy: 
az ország irányításáig" (Magy. 205.). Szekfű 1929-es tanulmányában feltétel-
hez köti az azonosság létrejöttét: "Nemzetté csak akkor válik a nép, ha vál-
lalja történelmi múltunkat, az ezeréves magyar nemzetet, s nem osztályszem-
pontok alapján közelít hozzá". A polgárosodást érzi célravezetőnek, ennek 
eléréséhez szükséges eszközt lát a parasztság felemelésében. Illyés ezt az 
utat már a nyugati társadalmakban sem hiszi járhatónak. 

Nemzete nyíltan osztálytartalmú, s mint ilyen, akarva-akaratlanul egybe-
esik az állam fogalmával. A nemzet etatista felfogása ellen tiltakozik ugyan, 
de népnemzetet akar, ahol a joggyakorlást egy meghatározott osztály végzi. 
Hogy elrendeltségét a parasztság érvényesíteni tudja, kezébe kell vennie a 
nemzet állami létének szervezését. Nem mást akar, mint ami ellen 0. Ortega y 
Gasset 1922-ben annyira tiltakozik: "társadalmi zűrzavar"-t, "gerinctelene-
dés"-t, a kiválasztott egyének kisebbsége által kormányzott, embertömegekre 

6Szekfű Gyula: A "Turáni-szláv parasztállam" (in: Sz. Gy.: Állam és nem-
zet; Magy. Szem. Társ., Bp. 1942. 295. 1.) 
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épülő nemzetben a szerepek cseréjét. A kali állapotában (amikor az arisztok-
rácia elveszti értékes tulajdonságait, így a rendszer elfajulásával kell 
számolni) a nép nem új arisztokráciát, hanem annak végleges megsemmisítését 
és néphatalmat akar. Antidemokratikus, népellenes szemlélete következtében 
Gasset azt a megállapítást teszi, hogy az ország teljes erkölcsi romlásához 
ez vezet.7 

A parasztközpontúság nem azt jelenti, hogy Illyés megfeledkezett a többi 
államalkotó társadalmi csoportról, csak benne látja azt az erőt, amely ké-
pessé tesz a felbomlott nemzeti tudat helyreállítására, de nem csupán erre, 
hanem az ország új típusú európai létezésének megteremtésére is. Véleménye 
Keresztury Dezsőével cseng össze, aki az 1939-es Szekfő szerkesztette Mi a 
magyar? lapjain a nemzettudat kialakítását egy-egy társadalmi réteg aktuális 
feladatának tartja. Amikor hozzáteszi, hogy a szakadatlan változás külsődle-
ges, tehát a belső folytonosságot a történelmi azonosságtudatnak kell bizto-

g 
sítania, Szekfő korábbi gondolatát ismétli. 

Az illyési idea egyféle módon valósulhat meg, a társadalmi megmozdulás 
szintjén. A javaslat a Magyarokban a következőképpen fogalmazódik meg. A kö-
zösségi funkcióját (több évszázados politikai kirekesztettsége miatt) ellát-
ni képtelen nép sürgeti, megszerzi szabadságát, azaz politikai, gazdasági 
függetlenségre tesz szert. A nép, mely "engedelmes annyira, hogy már paran-
csolni se igen kell neki" (Pu. 9.), jelenlegi állapotában alkalmatlan e sze-
rep betöltésére. Ezért van szükség a felelős értelmiségre, amely tisztában 
van a jelen állapottal, elképzelésekkel kell, hogy rendelkezzen a jövőre 
nézve, és tudatosítania szükséges mindezt a magyarság sorsának megoldására 
rendelt népben. Németh László a Tanú lapjain, majd Az értelmiség hivatásában 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Míg Illyés a parasztságot látja a "legfris-
sebb Magyarországának, írótársa az értelmiséget nevezi meg így. "Az igazság 
az, hogy a nagy medence, amelyből az egész nemzet ered, valóban a parasztság. 

9 
A delta azonban, amely felé az egész nemzet tart: az értelmiség." Az osz-
tály nélküli társadalom Némethnél az értelmiségi társadalom érvényesülésekor 

70rtega y Gasset, Д.: Gerinctelen Spanyolország (in: Két történelmi esz-
szé; Európa, Bp. 1983. 77—87. és 129-131. 1.). 

g 
Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja (in: Mi a magyar?;- szerk.: 

Sz. Gy. ; Magy. Szem. Társ., Bp. 1939. 57. 1.). Hasonló Horváth János felfo-
gása (H. J.: Magyar irodalmi ismeret; Minerva, 1922. 187. 1.): szerinte a 
nemzet kollektivitás eredménye, változója a kortól függ, állandóját a kol-
lektív egyéniség szabja meg. 9 

Németh László: Második szárszói beszéd (in: N. L.: Az értelmiség hiva-
tása; Turul, Bp. 1944. 28-29. 1.). 
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következik be, nemzedéktársánál a nép hatalomra jutásakor születhet meg. Hogy 
a magyar élet alakulásában milyen fontossággal bírnak a szellem emberei, Bi-
bó István pontosan megfogalmazza: Kelet-Európában "a nemzeti intelligenciá-
nak ugyan sokkalta kisebb volt a társadalmi presztízse (...), mint a nyugat-
európai értelmiségnek, ugyanakkor azonban sokkal nagyobb volt a fontossága 
és felelőssége a nemzeti lét szempontjából".18 Illyés az irodalom képviselő-
it más összefüggések alapján is előnyben részesíti. A nemzeti lelkületet ter-
mészeténél fogva hordozza a nép, de tükröt e szellemiség elé az írásművek 
tartanak (Magy. 239.). Példaképe ezért lehet Fazekas, Petőfi, Arany, a re-
formkor nagyjai. Az irodalmi népiesség a felvilágosodástól indul (amelynek 
eszmevilága Illyést nagymértékben befolyásolja), de a nép Csokonainál még 
csak téma, Kölcseynél a stílusban érvényesül, és Petőfi lesz az, aki szemlé-
letet képes visszaadni. Népszemléletét tőle örökölte; nem véletlen, hogy tol-
lából születik meg a magyar irodalom egyik legnagyobb hatású monográfiája, a 
Petőfi (1936). Látásmódja kialakításakor az örökös a múlt századi haladó nép-
szemléletből merít, s igazán nem is lép azon túl, hiszen a nyomorúság ábrá-
zolása mellett egy idealizált parasztképpel dolgozik.11 

Forradalmisága tehát két oldalról közelíthető meg. Kifejeződik a társa-
dalmi berendezkedés átalakításának módszerében, amikor ilyen mondatok han-
goznak el szájából: "földreform (ezt tartja a legsürgetőbb feladatnak) vagy 
forradalom vagy a nagybirtokosok »becsapása*, útján sikerülhet" (Na. 70.). De 
forradalmi az a "merészség (is), amellyel a parasztságnak, szinte minden 

12 
előzmény nélkül jogot szerzett a modern költészetben". 

Ugyanebben az időszakban másfelől is körbejárja a magyarság problémakö-
rét. Eszerint a nép: osztálytartalom nélküli közösség. Hogy mi tartja össze? 
Az eredet, a vérségi kötelék csak az alapot képezik, erre rakódik évezrede-
ken át a szellem vaskos rétege, a kultúra, a nyelv, a történelem, a hagyo-
mányrendszer. "Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a 
hasonló gond, az egy haza levegője egyesít, s választ el egy más múltú és 
más jelenű néptől" (Ki. 30.). A magyarság etnikum, tagjait a közös szellem 
fűzi egymástól. Keresztury, de már az 1927-es Berzéviczy-vita alkalmából Ba-
bits is ugyanígy nyilatkozik: "»magyar embernek« csak olyant tekintünk, aki-

1QBibó István: ld. uo. 223. 1. 
^Sőtér István a Gyűrűk Illyés-fejezetében (Szépirodalmi, Bp. 1980. 232— 

33. 1.) szintén társadalmi és nemzeti összefonódásával jellemzi az író első 
korszakát. Ezt követi a "nem volt elég" Vajda nevével fémjelzett periódus, 
az ezt követőben viszont Sőtér bizonytalannak látja a nemzeteszme jelentését. 

12 
Vas István: Nehéz szerelem (Szépirodalmi, Bp. 1972. 139. 1.). 
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пек szelleme teljességgel a magyar szellemben és kultúrában gyökerezik".''"3 A 
szellem ereje a nyelvben bontakozhat ki, azaz az etnikai különállás legfon-
tosabb kritériumát a nyelv jelenti. Illyés — Aranyra támaszkodva — így de-
finiálja: "nem a szavakban él, hanem izomzatában, mely a szavakat rendezi" 
(Magy. 17.). 

Fülep előrelátóan figyelmeztetett arra, hogy a soknemzetiségű Magyaror-
szágnak csak egy részét képezik azok, akik magukat magyar anyanyelvűnek 
tartják. Illyés állásfoglalása a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban közis-
mert. A Pusztulás, A magyarság pusztulása saját népcsoportja érdekében, de 
nem a nemzetiségek ellenében íródott. A Szellemi fajkutatás (az Apolló IV. 
évfolyamában jelent meg 1938-ban, kiemelve a Magyarokból, amelynek 1937 feb-
ruári jegyzetei közt már megtalálható) a nemzetiszocialista ideológia terje-
dése miatt a német szellemnek való ellenállást hangsúlyozza a történelem so-
rán. Az elkülönülés szándéka bizonyos, a megfogalmazás — azáltal, hogy Ily-
lyés nem tud megszabadulni szó- és jelenségmagyarázó hajlamától, intuitív 
feltevéseitől — kevésbé hiteles. A divatos fajelméletektől, nemzetkarakte-
rológiai, fajbiológiai magyarázatoktól elvben elhatárolja magát, mégis rése-
ket hagy vagy óvatosan fogalmaz ahhoz, hogy egyértelműen besorolható legyen. 

Babits egy tanulmányában (A magyar jellemről) ekkortájt int józanságra a 
fajelmélettel szemben (s ne felejtsük el Horváth Jánost sem, aki már 1922-
ben elutasítja a faj mint irodalomtörténeti szempont értékelését),''4 s dor-
gálja Prohászka Lajost A vándor és a bujdosó következtetései miatt. Prohász-
ka nézete Illyésékkel abban még megegyezik, hogy a népet szelleme határozza 
meg, és ezen keresztül válik annak kultúrája eleven hatóanyaggá, illetve 
hogy a történelem a másik befolyásoló tényező egy nép jellemének alakulá-
sában. Amikor azonban sors- és kultúrtipológiáját metafizikus magyarázatok 
útján (nagy szerepet játszik ebben Spengler hanyatlás-elmélete) oda futtatja 
ki, hogy az európai szellemi egység lehetséges megteremtőjeként a német 
"vándor"-t és a "humanista" olaszt ünnepli, szükségesnek érzi Illyés, hogy 
tisztázza, számára miben nyilvánul meg magyarnak lenni. Különös figyelmet 
fordít arra is, hogy kerülje a faj szót, s használja helyette a fajtát. Ami-
kor mégis tipizál, ez utóbbira alapoz. Az etnológiai kutatások izgalma őt is 
magával ragadja, de megállapításait soha nem értékhierarchia felállítása 
céljából teszi. Hiszen a korban jóindulatú tapogatózások is születnek e 

'3Babits Mihály: Kettészakadt irodalom (in: В. M.: Esszék, tanulmányok 
2.; Szépirodalmi, Bp. 1978. 173. 1.). 

'4Horváth János: Fajkérdés az irodalomban (in: Esszépanoráma II.; szerk.: 
Kenyeres Zoltán; Szépirodalmi, Bp. 1978. 563. 1.). 
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tárgyban. A szellem érvényesülési formáját egy-egy nemzet karakterében Lorca 
is észreveszi. 1930-ban Havannában tart előadást a művészi kifejezés hátsó 
erőiről. Kifejezetten művészetesztétikai fejtegetései ebben az esszében csak 
annyiban érintik a nemzetkarakterológiát, amennyiben a szellem titkos műkö-
désének formáira egy-egy nemzetet hoz példaként. így parancsol angyal a né-
met művészetnek, így kelti fel a múzsa az olasz intellektust, és így kénysze-
ríti drámaiságba a duende a spanyol lelket. 

Ahogy Prohászkában — bár tiltakozott a fajbiológia ellen — Spengler ta-
nai hagytak nyomot, úgy Farkas Gyulára Nadler volt nagy hatással. Egy egész 
irodalomtörténetet (Az asszimiláció kora a magyar irodalomban) rendelt a 
"tiszta magyar" védelméül. A XIX. századi magyar irodalom elemzése közben 
fajvédelmét még a cseh-morva és a német bürokrácia, és a kereskedő-iparos né-
metség és zsidóság ellenében érvényesíti, az új századba lépéstől kezdve a-
zonban egyértelműen a zsidó befolyást érzi problémahordozó tényezőnek. Illyés 
később szótlanul, mégis annál beszédesebb formában fejezi ki ellenállását a 
faji megkülönböztetéssel szemben. A Magyar Csillag korában egyedülálló jelen-
ség olyan szempontból, hogy szerzői vallásra, osztályra, nemzetiségre nézve 
egyaránt mindenünnen valók. De már 1935-ben így ír naplójában: "(...) szerint 
csak befelé kell antiszemitáknak lennünk, kifelé nem. Én: sehogy sem, huma-
nisták vagyunk, européerek, a magyart csak azért védjük, mert elnyomott, s 
mert a nyelv önzése köt bennünket" (81.). Farkas a magyar meghatározását így 
adja meg: "nemcsak vérbeli, fajbeli ösztön, hanem — talán elsősorban — lel-
ki alkat és így nemcsak örök elvégeztetés, hanem fejlődési lehetőség".16 Fej-
lődésre való alkalmasságunkat az író is kardinális pontnak tartja, s a zsi-
dókérdés megoldását Farkashoz hasonlóan az asszimilálódásban látja, de már 
nem ennek a nézetének ad hangot 1939-ben. Két évvel korábban, egy Goda Gá-
bornak adott interjújában még kimondhatónak érezte asszimilációpártiságát, 
de tartózkodik ennek hangoztatásától akkor, amikor a zsidóság létében válik 
fenyegetetté. Ezt a különbséget nem veszi észre írótársa, Németh László, a-
mikor Farkas hatására a Kisebbségben írásához fog, ezért éri támadás teljes 
joggal — hogy csak a legjelentősebb vitapartnereket említsük — Szekfű Gyu-
la és Babits részéről. Illyés, aki mindig nagyon vigyáz arra, mikor mit, és 
hogyan mond, a Ki a magyar?-ban magyarnak azt nevezi, aki "a szabadságot ma 

13Lorca, F. G.: A "duende" (in: F. G. L.: Válogatott írásai; szerk.: Tol-
nai Gábor; Gondolat, Bp. 1959.). 

16Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban (Magy. Tört. 
Társ., Bp. 1939. 203. 1.). 
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is minden téren meg akarja valósítani. Aki (...) mindenkinek emberi bánásmó-
dot kíván, egyéni érdekei ellenére is". 

Dsztálykorlátaitól végképp akkor szabadul meg, amikor úgy gondolkodik, 
hogy "jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek" (Ki. 42.). 
Fülep az egyke terjedését erkölcsi jelenségként fogta fel, Babits nemzetmeg-
határozása szerint "általa és benne vagyunk, akik vagyunk", és "ha egyszer 
hazánk volt, örökre az marad, még magunktól sem mondhatunk le róla, mert ak-
kor magunkról mondanánk le". Az elrendeltség, mivel magától való, elkerülhe-
tetlen. De az önkéntelen azonosságot az egyéni vállalásnak — s ennek súlya 
a háborúra készülődő Európában Különösen megnövekszik — kell erősítenie. 
Morális magatartásnak a kötelezettségvállalás, a szolgálat tekinthető mind-
hármuk szemében. A nemzet tekintetében ez a szolgálat kifelé védelmet, befe-
lé pedig — ha éppen az szükséges — ostorozást jelent. Nagy optimizmussal 
Illyés a jövendő magyarban ezt az erkölcsileg tökéletes embert látja. 

Az individuáletikai szempont érvényesítésével a magyarság legátfogóbb 
értelmezéséhez jutott el. Észrevette, hogy ismét aktuálissá vált a magyar 
sorsprobléma, felfigyelt a reakciós szellemre, és elkülönült tőle, sőt fele-
lősségvállalásra szólított. Nemzeteszméitető szándékáról széljegyzeteiben 
Lukács György77 elismerően beszél, de nem állja meg, hogy két hibáját kiemel-
je. Elégedetlen a paraszti szemszögből való közelítéssel, és Illyés modern 
kultúrához való viszonyulásával; azt fájlalja tehát, hogy a Magyarok szerző-
je nem képes a magyar horizontot egyetemessé tágítani. 

AZ ÁTMENET KORSZAKA: A "KVÁZI-DEMOKRATA" 

Lukács hiába hívta fel Illyés figyelmét arra, hogy nem szabad megfeled-
kezni a munkásságról, az 1940-es évek eleje csak látszólagos változást hoz 
osztálytartalmú népfelfogásában. Az életmű vitatott pontját képező, nagyobb 
lélegzetű munkái közül ekkor lát napvilágot a Csizma az asztalon (1941), a 
Koratavasz (1941), de itt szükséges kitérni a még 1939-es Lélek és kenyér 
című szociográfiára is. 

A Koratavasz Önéletírás. A fabula hőse az ifjú, akit a tízes évek nevel-
nek, a szüzsé főszereplője a narrátor mögötti felnőtt 1941-ben. De mi a múlt 
felé fordulás indítéka? A háborús világ, a társadalmi kérdések megoldatlansá-
ga emlékezni kényszeríti, a jelennek nemcsak okát, de mintáját is az 1918— 
19-es események idején látja kialakulni. Amikor — más kiutat nem találva — 

77Lukács György: írástudók felelőssége (in: L. Gy.: Magyar irodalom — 
magyar kultúra; szerk.: Fehér Ferenc, Kenyeres Zoltán; Gondolat, Bp., 1970.). 
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mementóként állítja a múltat, a pozitív passzivitás álarcát ölti magára: hí-
res-hírhedt taktikája most ezt követeli meg. A Tanácsköztársaság vezetőinek 
alapvető hibájául azt rója fel, hogy eltávolodtak éppen azoktól, akiknek 
felemelésén fáradoztak, tehát hogy vezetők és vezetettek között nem volt meg 
a megfelelő összhang. így az eseményekből nem más, mint a nép maradt ki, ad-
ja az egyik szereplő szájába. Kevés, ha a népnek hite, lelkesedése van, ha 
fiai azzal már nincsenek tisztában, mi is ennek a hitnek a tárgya. Akik a 
történelem kerekét lendítik, felelősséggel tartoznak a történelemben élő em-
berért. Olyan tanulság ez, amelyből szükséges következtetéseket levonni az 
újabb vihar idején. Főképpen azért, mert ennek az elhibázott magatartásnak 
következményeként vált a tizenkilences vezetés képtelenné arra, hogy állam-
védelmi feladatának is eleget tegyen, miközben társadalmi átalakítást kellett 
végrehajtania. És figyelmeztet arra is, hogy a kisebbségi probléma sem oldó-
dott meg 1919-ben vagy azután: "E kor tragédiája (...) az volt, hogy a nép 
szabadsága és a nemzet szabadsága ezúttal nem egy szabadság lett" (Ko. II. 
45.). A múltidézés tehát nem öncélú. Koncepciót az aktualitás hiánya fejez 
ki a két korszak szembesítése révén. De a jelen háttérbe szorításának más 
oka is van; eszerint ha az ország léte forog kockán, nem lehet nemzetről be-
szélni. Ezért inkább csendre int, óvatosságra: "Ne siessünk, napról nézzük a 
szittyót, a bozótot; várjunk még egy kicsit a rét szikkadására. Böjtöljük ki 
utunkat. Formálódzik már" (Csi. 127.). 

Illyés az emlékező ént nem hagyja eluralkodni, s egy furcsa elképzelés 
keretei közt próbál utat mutatni. Szemében a magyar falu jelentősége ekkor 
válik igazán hatalmassá, majdhogynem kozmikus méretűvé. 1939-ben a nép az б 
számára még eszmény. Hogy miért lehet az? A Lélek és kenyér magyarázata sze-
rint az erkölcs azok oldalán áll, akiknek nincs módjuk igazságtalanságot el-
követni, akik elnyomottságuknál fogva a rousseau-i természetes ember erköl-
csi értelemben vett tisztasági állapotában élnek. Ez a fajta parasztfelfogás 
meglehetősen illuzórikus, és még inkább azzá válik azáltal, hogy a reformkor 
hangzatos kifejezéseinek használata közben Illyés hangja is patetikus színe-
zetet kap. Amikor azonban programot ad a Csizma az asztalon lapjain, a nép 
már bálványként szerepel, hisz a kiadott jelszó: "legyünk ismét parasztok, a 
föld és a természet fiai" (Csi. 130.). Programpontjai alapján naiv csudaté-
telre szánta el magát; önellátó paraszti életformát, a lélek és a test higi-
éniáját, autodidakta művelődést javasol minden társadalmi rétegnek. Később 
maga is belátta, hogy kiáltványa csak a totalitarizmussal szembeszálló indi-
vidualizmus terméke lehetett, de semmiképpen nem tartalmazott reális célki-

18 
tűzéseket. 
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Hasonló programjavaslattal állt elő Németh László. Az б véleménye szerint 
az 1919 óta "bennszülötté" váló magyarság állami, gazdasági, morális elbi-
zonytalanodásával egyidőben az alsóbb középosztály társadalmi aktivitása egy-
re fokozódott, mígnem alkalmassá váltak arra, hogy a parasztihoz hasonló 
teljes élet megvalósításához, Kert-Magyarország felépítéséhez hozzálássanak. 
Míg Illyésnél a parasztság von magához minden más csoportot, Németh civili-

19 
zált kertes tanyáit az értelmiség szervezi meg, és б csalogat oda masokat. 
Illyés a polgárosodás hazai jogosultságát már korábban tagadta, a Lélek és 
kenyérben a proletárosodással tette egyenértékűvé, azaz — mint magát a mun-
kásosztályt is — veszedelmesnek tartotta. Utópiájában parasztgazdaságon 
nyugvó egészséges népi egységet ért rajta; ez az idealizált parasztállam 
lesz magyarságeszménnyé nála. 

Oe a széles körű társadalmi összefogás szükségessége — meg a munkásság 
politikai erejének, súlyának növekedése — arra kényszeríti, hogy számoljon 
ezzel az osztállyal is. 1942-es naplófeljegyzései közt található a következő 
gondolat: "Ha a munkásság nép — márpedig miért ne volna az? — , akkor min-
den dolgozó is nép, akkor az ország minden hasznos tagja is nép" (218.). Az 
ember nemzeti létének ismérve nem más, mint a társadalmi hasznosság: az uti-
litarizmus elve érvényesül tehát. A munkásosztály és a parasztság szükség-
szerű cselekvésegysége viszont önmagában nem oldja fel a helyzetükben lévő 
különbséget, hiszen koncepciója szerint a parasztság az elsődleges, mert a 
történelem során a többi osztály és réteg is belőle fejlődött ki. Ezért áll-
hat elő az az érdekes helyzet, hogy a Koratavasz munkása "az ember, a végre 
testet öltött eszmény" az ifjú szemében, de a narrátor hozzáteszi azt is, 
"ahogy én akkor képzeltem". Az értékhierarchia csúcsát a parasztság birto-
kolja, mindenki más csak mint a társadalmi cselekvés aktív részese jöhet 
számításba. A feltételes demokratizmus ebben nyilvánul meg. 

A KITEKINTÉS KORA: AZ "INTERNACIONALISTA" 

Húsz évet ölel fel a következő periódus, a negyvenes évek közepétől a 
hatvanasok második feléig tart. Mi jelenti a gondolkodás alfáját a háború 
után? Illyés egy adott kor történelmi-ideológiai felmérését soha nem önmagá-
ba zártan végzi el, hanem a történelmi idő logikájának megfelelő folyamatos-

1 R I. Gy.: Visszatekintés (in: I. Gy.: Hajszálgyökerek; Szépirodalmi, Bp. 
1971.). 

1 9 Németh László: Mit keresek Bocskayban?; Magyar építészet; (ld. uo.). 
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ságba ágyazza aktuális korrajzát. 1945 az európai élet minden szintjén vál-
tozásokat hoz, újabb kérdésekre kell választ adni. A személyiség közösséghez 
való viszonyát két fogalompár szembeállítása szemlélteti. A haza eredendő és 
vállalt érzelmi-értelmi kötődés elvont területi egysége, párja a nemzet, az 
ezt a kötődést magukénak vallók közössége. A nép — Illyés ekkori értelmezé-
sében — állampolgárok együttese, tömeg, mely az államot, a politikai-szer-
vezeti egységet megtölti. Az utóbbiak így az első fogalompár empirikus meg-
jelenései. Az állam pillanatnyi, aktuális forma, a nemzet politikai érvénye-
sülésének egyetlen lehetséges eszköze, ezzel szemben a nemzet a folytonossá-
got biztosítja. Amikor a Hunok Párizsban hőse azt mondja, hogy "édes volt 
gyűlölni a hazát", az államra gondol, igazából annak, nem a hazának mond el-
lent. A nemzeti hovatartozást érzi fontosabbnak, mivel ez erkölcsi vállalást 
is rejt magába. 

Az eszmei haza — úgy tűnik — már megszületett a húszas évek franciaor-
szági magyarsága körében. A szellemi szabadság, az egyenlőség érzete, a de-
mokratikus légkör példaként szolgálhat. "Az egyén sohasem volt jobban egy 
nemzetével (...), mint most, hogy lehullt róla a nemzetnek, az államnak, a 
hazai törvényeknek és közösségnek minden külső köteléke. (...) Most derült 
ki, hogy kié igazán a haza, ki tud hazát teremteni (...) egy idegen hazában 
is" (HP. 46., 73.). A nemzet szót kétféle értelemben használja. Taszítja a 
szekunder — vagyis a politikai — nemzet, vonzza a primer, az etnikai nem-

~ 20 

zet, amelyhez minden embert személyes, belső kötelékek fűznek. Az eszmei 
hazától bensőséges otthonosságot, szabad lélegzetet vár el, ennek a reményé-
nek ad hangot, amikor 1946-os regényében — fejezetei már korábban publiká-
lásra kerültek — egy összetartó közösséget idéz meg. De a tanulság nemcsak 
ennyi. Ahogy a párizsi magyar munkások élete egyre szervezettebbé válik,- úgy 
erősödnek az adminisztráció voluntarista vonásai, jelenik meg egy szemellen-
zős politikai magatartásforma. Illyés erre a veszélyre is ráirányítja a fi-
gyelmet. 

A tényleges haza felfedezésének lehetősége is előtte áll: 1945 tavaszá-
tól járja az országot, írja a "reménykedés útijegyzetei"-it. A Honfoglalók 
között — talán legjellegzetesebb korabeli publicisztikája — szerveződésé-
ben, következtetéseiben a Puszták népe folytatásának tekinthető, de míg a 
korábbi írás buzdítás volt az új honfoglalásra, a második a megvalósulás 
folyamatába láttat bele. Gondolkodása centrumát a két háború között a nép, 

20 Robert Lafont rendszerezését idézi Joó Rudolf A nyugat-európai kisebb-
ségek sajátosságai és típusai c. munkájában (Akadémiai, Bp. 1983. 52—53. 1.). 
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a háborút követő néhány évben a haza jelenti, mert az ország — a magyarság 
anyagi bázisa — újjáépítésében látja az egészséges'nemzet kialakulásához 
vezető első lépést. Terebélyes röpiratában Ozora-jelképezi az új Magyaror-
szágot, de most érez indíttatást arra is, hogy a világban éppúgy megtalálja 
a helyét, hogy egy tágasabb hazát is a magáénak mondhasson. 

A népek közötti szellemi egységesülés akadályává azonban az 1945 óta 
megosztott Európa államai válnak. Az állam jellegénél fogva zártságra, kon-
zerválásra törekszik, míg a nemzet — a Franciaországi változatokban fogal-
maz ekképpen — kitárja kapuit minden jó hatás előtt. A Vámos a bürokrata 
rend szimbóluma, s kedves fintorként az б szimbóluma a szimatoló orr. Mel-
lette áll a szellem embere, a majdnem kéthazájú utazó-elbeszélő, akinek 
nagyhazája a nemzetek közössége. Az egység alapjául az egyenjogúság szolgál, 
s jelent ez egyenrangúságot ember és ember, nemzet és nemzetiség, végül nem-
zet és nemzet között. Malraux alulról építkező emberiség-eszméjét vallja 
Illyés is, amikor így beszél: "Csak bajaink ellen küzdjünk, ne egymás ellen" 
(Fv. 146.). Vállalása: "Minden idők legerősebb fegyverével, a céltudatos tü-
relemmel óhajtok küzdeni mindenfajta dölyf és önzés, minden elzártság és el-
zárkózás, igen, minden határ ellen". 

A népek egyenértékűségének felismerése, a békés egymás mellett élés po-
litikájának óhaja a felvilágosodás óta különösen kísért. A francia moralista 
hagyomány megteremtőinek egyike, Montesquieu Európát olyan nemzetnek nevez-
te, amely sok kisebb népből tevődik össze. Az egység kérdését a XX. század-
ban is egy francia veti fel; Julien Benda könyvei nagy vitát eredményeznek. 
A szellem embereinek jó része — írja — helyi ideológiák, érdekek szolgála-
tában áll, pedig az egyetemesség csak a nemzeti különbségek, a partikulari-
tás megszüntetése után lesz megvalósítható. Illyés, aki Bendát a polgári de-
mokrácia legnagyobb szellemének nevezi egy helyütt, ezzel az eszmével most 
hozakodik elő. Mint korábban Babits és Halász Gábor, a nemzeti létet akarja 
egy általánosabb emberi létezésnek alárendelni, de úgy érzi, a francia gon-
dolkodó túl messzire ment akkor, amikor az etnikai jellegzetességek elveté-
sére biztatott. 

A hazával kapcsolatos elkötelezettségnek három típusát szokás megkülön-
böztetni. Az író-politikus mindhármat magáénak érzi, ez tűnik ki abból, hogy 
e korszakában mindhárom mellett hitet tesz. Nincs azonban igaza. Kozmopoli-
tizmusát zavarja erős etnikumtisztelete, a patriótánál tágasabban lát, az 
internacionalizmus eredendően a munkásosztály eszméje. Mivel szociális tar-
talma az utóbbinak van, és ezekben az években még előkerülnek osztályorien-
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tált munkái (ilyen a tisztességes szándékból, de mégis kissé megkésett Ebéd 
21 

a kastélyban), szemlélete leginkább ezzel rokon. 

AZ UTOLSÓ KORSZAK: A "TÖRTÉNELMI TUDAT FORMÁLÓJA" 
22 

Az egész pályára találó lehetne a meghatározás, mégis csak az utolsó 
periódusban válik döntővé ez a szerep. Hogy miért, azt próbálom megfejteni a 
hátralévő prózai írások segítségével. 

Hittétele a következőkben nyilvánul meg. Az élet, amelynek ugyan nem ér-
telme a közösség, annak keretei között bontakozhat ki. Érvényességét nem más 
biztosítja, mint hogy a személyiség egy általa választott értékrend fennha-
tósága alatt elfogadja, és együtt tud élni meghatározottságaival. Az ember 
ezért társulásokat keres, de közben nem tévesztheti szem elől azt sem, hogy 
a társulás: alárendelődés a támasztékot jelentő csoportnak. Az értékhierar-
chia csúcsára a társadalomban integrált érték kerül, amelynek — most már 
minden kétséget kizáróan — a magyarság a gyakorlati megfelelője. Az etnikai 
tudatosság a létezés formájaként jelentkezik. Különösen fontosnak tartja ezt 
egy írástudó esetében, aki — sokat hangoztatott állítása ez, de külön kie-
meli _Sz^viLzsgán_=^jício^^ (Hgy. 447—46.) című esszéjében — Kö-
zép-Európában bárdként, váteszként tölt be szerepet. Volt időszak, amikor 
vállalásával közelebb állt Petőfi Apostolához annyiban, amennyiben radikális 
változást, forradalmi igazságszolgáltatást követelt. Akkortájt Petőfit emle-
gette, most Batsányit idézi. Az első magyar forradalmár-költő "látó"-ja, a 
vátesz a történelmi realitás alapján jósol, a jövőre a múlton át tekint. Az 
Apostol magatartásában a cselekvéskészség dominált, a vátesz a hiteles hely-
zettudat kialakítására ösztökél. Bármelyik szerepről is van szó, az ember i-
ránytűje a világnézete, ez alatt nem ideológiát, hanem szemléletmódot értve. 
Ennek feltétele a lélek szabadsága, a szellemi integritás megőrzése. 

Illyés ars poeticája, miszerint az írónak a társadalom aktuális politi-
kai-szociális igényeit kell kielégítenie, szólásra bírja az írói feladatvál-
lalást éppen ellenkezőleg értelmezők táborát. Ottlik Géza az írás lényegét 
abban látja, hogy fontos értékeket formailag rögzít, "a pillanatból kiragad-

21 Nem térek ki tanulmányainak ekkori gyűjteményére (Ingyen lakoma), a tár-
sadalmi élmény esszéisztikus megfogalmazásáról a Hajszálgyökerek kapcsán szó 
lesz. 

22 
§^bad_György a meghatározást az egész pálya tekintetében érzi ervenyes-

nek. Eletünk, 1982. 12. sz. 
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ja és egy ideig megőrzi, amit a létezésünk egészéből megőrzésre kiválaszt". 
A valóságot úgy fogja fel, mint minden elképzelhető dolog összessége, így 

23 
értékorientációja univerzalitás igényű. Illyés felfogásában a valóság is 
más jelentéstartalommal bír, tények, számszerű bizonyosságok képében látja 
megközelíthetőnek. Ottlik az őrzésre fektette a hangsúlyt, kortársa a tudato-
sítás szükségességét emeli ki. 

Hogy a herderi jóslat — még ha Herder vissza is vonta azt — valósággá 
válik-e, a nemzet öntudatán múlik. Öntudatot pedig az önismeret szül; az ön-
vizsgálatot a múltban kell kezdeni. "Visszafelé néz a nép önmagába": Batsá-' 24 nyi axiómáját ismétli a Szellem és erőszak mottója. Ha az idő átmeneti, a 
társadalmi formáció is átmeneti, de nem lehet az egy etnikum maga, hiszen 
annak létezése éppen hagyományainak köszönhető. Tradíciót teremt a történe-
lem, a kultúra, az életmód, a nyelv: Illyés minden eszközt megragad, hogy a 
hovatartozást megszabó "hajszálgyökerek'közismertté váljanak. Ezek közül a 
történelmi események magyarázata, értékelése alapvető fontosságú. A magyar 
társadalom élő problémája, hogy történelme számos kérdésben máig tisztázat-
lan vagy az aktuális szükségleteknek megfelelően értelmezett; ezért küzd a 
helyes történelemszemlélet kialakításáért, illetve az ötvenes években jelen-
tős mértékben felduzzadt történelemhamisítás ellen. A Beatrice apródjai és 
sok más írás a Tanácsköztársaság bukásának okaival foglalkozik, mert "a ma-
gyar nép 20. századi sorsának kilenc hónap eseménysorozata szabott irányt: 
1918 novemberétől 1919 augusztusáig" (Hgy. 366.). Ennek következménye a tri-
anoni döntés, s ezóta nem lehet nemzeti egységről beszélni. Ha a nyelvi és a 
politikai-territoriális határ nem esik egybe, és ráadásul nemzetiségi állam-
ról van szó, tehát ahol az államalkotó lakosság sem jelenti pusztán a ma-
gyarságot, a nemzeti tudat megzavarodásával kell számolni. 1919-ben a közép-
európai egyetértés megteremtése még járható útnak bizonyul a nemzetiségi 
problémák megoldása tekintetében, de úgy látja, hogy a békeszerződések meg-
kötése után a magyar anyanyelvűek jogvédelmének kell előtérbe kerülnie. 

230ttlik Géza: A regényről (in: G. G.: Próza; Magvető, Bp. 1980. 187. 1.). 
Ellenkezését egy másik tanulmányban fogalmazza meg, ez a Két regényíró (ld. 
uo. 61-62. 1.). 

24Batsányi a Majtényi Barna keservében így ír: "Tekints a múltakra, nézz 
a jövendőre . 
Munkám során a következő kiadásokat használtam: Csi.: Csizma az asztalon 
(Nyugat, 1941), Ki.: Ki a magyar (Magvető, Bp. 1982), Na.: Napló 1929—1943 
(Szépirodalmi, Bp. 1986), Magy.: Magyarok (Nyugat, Bp. 1940), Lé.: Lélek és 
kenyér (Nyugat, Bp. 1940), Ko.: Koratavasz (Révai, Bp. 1944), Hgy.: Hajszál-
gyökerek (Szépirodalmi, Bp. 1971), Ba.: Beatrice apródjai (Szépirodalmi, Bp. 
1979), Sze.: Szellem és erőszak (Gondolat, Bp. 1978), Bev.: Bevezető... 
(Janics Kálmán: A hontalanság évei; München, 1979). 
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Fantáziáját — úgy tűnik — mindig a forradalmi helyzet mozgatja meg, 
érdekes módon csak ilyen szituációban képes valódi perspektívát nyújtani. A 
forradalom a gyors változás lehetőségének illúzióját kelti, idején a jelen-
ben is autentikusnak, megvalósíthatónak tűnnek a különben csak távlati ter-
vek. Optimizmusa annak köszönhető, hogy a történelem egy-egy ilyen szakaszá-
ban elképzelhetőnek tartja, hogy az emberi ráció egy jól megválasztott dön-
téssel a helyes irányba terelheti a társadalom életét. A történelmi esemé-
nyek elemzésekor ezért orientál az elszalasztott lehetőségekre, az elhibá-
zott lépésekre, tehát az emberi mulasztásra. 

Ebből a szemléletmódból következik, hogy másik fő eszközéül a portréfes-
tést választja. A nemzet, mondja, időnként egy-egy kimagasló egyéniség alak-
jában ölt testet. így gondolta ezt már Babits is, amikor Széchenyi vagy Vö-
rösmarty figuráját állította esszéje középpontjába: hiszen a nemzeti identi-
tás fenntartásához kollektív élménnyel rendelkező elmék példamutatására van 
szükség. Illyés Bajcsy-Zsilinszkyvel kapcsolatban beszél erről: "Volt pilla-
nat, nem is egy, amikor a magányos Zsilinszky volt maga a magyarság; úgy jel-
képileg, hogy mégis valóságosan" (Hgy. 156.). A szellemi nevelők, tekinté-
lyek és irányítók közt említi Szabó Ervint, aki tömeg és vezetés szerves 
egységét hirdette, Károlyi Mihályt politikai éleslátásáért dicséri, Kassák-
ban a kollektivitás eszméjét értékeli, Veres Péterben a földkérdés tényleges 
megoldásának megkísérlőjét látja. De a példák sorolása sokáig folytatható 
lenne. Annyi azonban már az eddigiekből is kiderül, hogy Babits gondolatát 
nem pusztán őrzi, hanem tovább is fejleszti, amikor szociális vetületet ad 
neki. Hogy mennyire így van ez, Vörösmarty jelképesítése bizonyítja. A Beat-
rice apródjai első és utolsó fejezetében két nevet rendel szorosan egymás 
mellé. A múlt századi költőé az egyik, egy külvárosi munkáslányé a másik. A 
szakirodalomban a regényt átszövő Beatrice-motívumról sok szó esik, de ar-
ra nemigen térnek ki az írások, milyen kapcsolatban áll egymással a két, ke-
retező funkciót ellátó jelkép. Beatrice lehet a forradalmi lelkület vagy az 
ifjúi szerelem szimbóluma, fűződhet hozzá a munkásélet eszményítése, de min-
denekelőtt б a tiszta jövő, amiért harcolni kell. Illyés a költő sírjának 
állapotát használja fel arra, hogy a jelent minősítse. S ahogy a lány alak-
jában a vágyakozást jelképezi, úgy Vörösmarty említésével a valóságot sűríti 
egyetlen képbe. 

A nemzetfelmutatás harmadik módja kulturális témájú publicisztikákban, 
regényrészletekben érhető tetten. Szó volt már arról, hogy Illyés a "res 
publicá"-nak, a közügynek alárendelt irodalomban hisz. A vállalás újabb meg-
erősítésén túl lényegesnek érzi, hogy felsorakoztassa a magyar kultúra java-
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it. A külföld felé sokszor fordult azzal a szándékkal, hogy egzotikusnak tű-
nő népét bemutassa, már 1926-ban részt vett' egy modern verseket tartalmazó 
antológia összeállításában. De az értékeket a hazai közönséggel is el akarja 
fogadtatni, ezért ír színikritikákat, visszaemlékezéseket, elevenít fel nagy 
találkozásokat, bonyolódik műelemzésekbe. A művészet eszmék érvényesítése, 
írja, tehát ha az európai művelődés vérkeringésébe a magyar is belekerül, a 
szellem csak izmosodhat. Szerencsére Illyés az elkötelezett irodalmat mindig 
elég liberálisan fogta fel ahhoz, hogy az övétől elütő értékdimenziójú műve-
ket is elfogadja. Észrevehető, hogy a nemzettudatot befolyásoló belső, szo-
ciális tényezők elemzését a múltba helyezte át, a jelen felmérésére nem tér 
ki az utolsó időszakban. Mi lehet az oka, hogy a korábban megszokottól elté-
rő módon nem törekszik átfogó nemzeti program kialakítására? Észreveszi a 
fogalomtartalmak változását — a gazdasági reform ezt a folyamatot nagyon 
felgyorsította — , s felhagy az osztálykérdések boncolgatásával, de — úgy 
tűnik — elvesztette az áttekintést a strukturális átalakulás fölött, eset-
leg nem vállalkozik már annak tisztázására. Lakiteleken, a Fiatal írók Ta-
lálkozóján a nemzedéki elvet hangsúlyozza, felszólítja az újabb generációt 
a feladatok átvállalására. Saját nemzedékét a két háború közti időszakban 
tartja hangadónak, regényeiben (a töredékes, torzóban maradt A Szentlélek 
karavánjában is) ezekre az időkre emlékezik. 

A jelképes kardot próbálja átadni, de nem jelenti ez azt, hogy a társa-
dalmi élet minden szintjén elhárítja magától a felelősséget. Hangsúlyozza 
ugyanis a külső viszonyokat inkább érintő nyelvi-etnikai faktort. Amikor 
frappánsan megkülönbözteti a nemzetit és a nacionalistát (Hgy. 445.), elkü-
löníti egymástól a jogvédelmet és a jogsértést. Mivel szemében a nemzet 
nyelvében élő közösség, a jogvédelmet az anyanyelv minden birtokosára ki a-
karja terjeszteni, már csak azért is, mert az elidegenedéssel jellemezhető 
XX. században tényleges nemzeti kérdésnek csak a nemzetiségi politika prob-
lémáját tartja. Különösen így gondolja ezt a Duna völgyében élő népek eseté-
ben, ott, ahol az osztálycsatározások ideje már elmúlt, a származási megkü-
lönböztetés pedig nem dominál. A második világháború után az anyanyelvi el-
különülés, az etnikumok "riasztóan gyorsuló önállósulása" jelent veszedel-
met Európa számára. A határon túl élő magyar kisebbség érdekében ezért eme-
li fel többször szavát. 
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J A K A B O S E N I K Ő 

SZILÁGYI DOMOKOS MONTÁZSVERSEI 

Rendet, egységet teremteni XX. századi széthulló valóságunkban, támpon-
tokat keresni a mint mindig, most is kipattanni vágyó hitnek, számot vetni a 
múlt kuszáltságaival, úrrá lenni a jelen zavarain, körvonalazni a jövő de-
rengő színfoltjait, egységes folyamatként szemlélni a maga megszakíthatat-
lanságában pergő történelmi időt, íme kulcsgondolatok Szilágyi Domokos mon-
tázsverseiből. A mindenkori szintézisteremtés szolgálatában áll ez a vers-
szerkesztési eljárás, melynek módozatait a következőkben vizsgálni fogjuk. A 
tartalmi és az ennek szolgálatában álló formai egységesítési igény áll a mű-
vészi megvalósítás alapjainál. 

Az itt említésre kerülő versekben többféle szövegtípus keveredik egymás-
sal. Első fokon el kell különítenünk a Szilágyi-verseket vagy versrészlete-
ket az általa idézett magyar' — vagy idegen nyelvű (latin, angol, német) 
verses — vagy prózaszövegektől. 

Maguk a Szilágyi-szövegek is változatosak: lehetnek magyaros vagy nyugat-
európai versformában írottak, ugyanakkor gyakoriak a próza kategóriájába tar-
tozó sorok. 

Montirozási módszerei sokfélék.' Van példa rá, amikor teljesen különálló 
verseket fűz egybe, máskor csupán egyes szakaszokat vagy önálló sorokat kap-
csol össze. 

A versek grafikai megoldásai-változók, olykor "meghökkentőek. Olvasásuk-
kor mindvégig érezhető az az aprólékos műgond, ami Szilágyi írásművészetére 
jellemző. Egyetlen tollvonást sem bíz a véletlenre, a legbizarrabbaknak tűnő 
verseiben is fellelhető a szerkesztés célszerűsége, logikája. 

Montázsverseinek értelmezésekor rendkívül fontos arra figyelnünk, hogy 
ezek a versek második költői korszakának, mindent kételkedéssel szemlélő idő-
szakának alkotásai. Erről a korszakáról mondható el leginkább — a tulajdon-
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képperi mindig a változatost, a még kipróbálatlant kereső életmű ismeretében 
is — , hogy a legnagyobb és legmerészebb vállalkozások időszaka. 

Elsőként nagy lélegzetű poémáját kell megvizsgálnunk. Címe: Emeletek a-
vagy a láz enciklopédiája. Akár első olvasásra is a különböző versrendszerek 
formai eszköztárát bravúrosan uraló költő virtuozitása döbbenti meg az olva-
sót. Az emberi lét és történelem útjain és útvesztőin, felbontott, egymásba 
mosott és ismét szétválasztott idősíkok között bolyongó költő a vers tartal-
mi menetének megfelelően változtatja a versformát. Versépítkezésében elősze-
retettel alkalmazza az ellentétezó megoldást, gyakran meghökkentően élesek a 
szembenállások. Feltérképezi a Rosszat, a Pusztítót, aztán megpróbálja mel-
léállítani a Követendőt. Feltámasztja, lelkiismeretünk ítélőszéke elé viszi 
az emberiség történelmének számos kudarcát, hogy elrettentsen tőle, hogy be-
bizonyítsa: világunk egyre fenyegetettebbé válik. 

Tulaidonképpen önálló verseket köt össze a poéma kohézióját biztosító 
alapréteg: a szabadversszöveg. Ennek a szövegtípusnak a formája igen válto-
zatos. A tartalom követelményeinek megfelelően ölthet rövidsoros formát, ha 
a szaggatottság, nyugtalanság szuggerálása a költői cél: 

(Föltámadni nem akarok. 
Kinek? minek? 
Utcám sem ismerném meg, 
mentőt hívnának lakásom új lakói, 
a rendőrnek is csak egy verssort 
mondhatnék, 
hogy igazoljam magam. 

Vagy: 
Itt ül a csodagyerek, 
itt ül, 
harmincegy évesen, 
ül és suttogja: 
— Te hülye. 
Honnan vetted, 
hogy a világ jobb? 

Van, amikor ez a szövegtípus hosszú, prózaszerűen áradó, nyugodt sorokba 
rendeződik. Ilyenkor meditativ hangulatú eszmefuttatás, axiomatikus helyzet-
és ténymegállapítás formájaként kap szerepet: 
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Emeletről emeletre bukdácsol az ember, s megpihen egy-egy lép-
csőfordulón. Sóhaja vers, indulata magasság; sóhaja mélység, indula-
ta költemény. S megyünk, megyünk, meg-megszökkenve vagy bukdácsolva, 
hétrét kiegyenesedvén s derékfájással, magas vérnyomással, bokasüly-
lyedéssel fizetve meg az árát, hogy nem négykézláb járunk. 

E mondatok nyugodt, egyenletes felépítése a gondolatok letisztultságának bi-
zonyítéka. Ezekben a sorokban nincs kétely, csupán a cinizmussal kevert nyu-
galom hűvössége árad belőlük. 

Nem így szerveződnek azok a sorok, melyeknek olvasásakor a hangsúlyt kö-
vetve, vagy a verslábak ereszkedését-emelkedését figyelve magyaros és nyu-
gat-európai versformában írott részletekre bukkanunk. Ezek még mindig az 
alapversréteghez tartoznak, hiszen csak egy-egy sor erejéig villan fel ben-
nük a magyaros ritmus: 

ess, eső, ess, ess, 
ess, te keserves, 

vagy a nyugat-európai: 

lúdbél-kanyargós, kacsabél-kanyargós patakocska, 
aranyszőrű lovamat, aranyszőrű lovamat szilánk ütte, 

Ezek a sorok egy-egy színfoltot, árnyalatot, hangulatot képviselnek, a köl-
tői fantázia, alkotó vállalkozóképesség sokszínűségének bizonyítékai. Annyi-
féle hangulat villan fel ezekben a sorokban, olyan váratlanok az asszociáci-
ók, hogy csak ilyen változatos formai megoldásokkal lehet igazán pezsgővé 
árnyalni azokat. S ha már a hangulatiságról esett szó, érdemes megfigyelni, 
hogyan képez tartalom és forma egészen megdöbbentő ellentétet a következő 
versrészletben: 

csigabiga, gyere ki, 
csigabiga, gyere ki, 
csonttörősdit játszani, 
robbanómotoron, rakétamotoron, 

Akár énekelni is lehetne e részleteket az ismert gyermekvers dallamára, a 
diszkrepancia ott következik be, ahol a bevezető sorok után a gyermektudat-
tól oly távol álló technikai kifejezések következnek. Vagy időközben átér-
tékelődött értékrendszerünkben ilyen központi helyet foglalhatnak el immár a 

.367 



technikai fejlődés, s az azzal párhuzamos rombolóerő-fejlődést sugalló fogal-
mak? Ugyanez a vezérlőelv működik az alábbi versrészletben is: 

Huss, halál, huss, huss, 
műtőlámpa vakítson, 
sziké szíven szúrjon 

Ebbe a változatos, sokarcú szövegbe ágyazódnak bele az előbbiekben említett 
önálló versek, melyek terjedelmesebb szövegszinten hoznak be egy-egy újabb, 
imént csak villanásokkal jelölt színfoltot, hangulatot. Külön, zárójelbe tett 
cím jelzi külön- és mégis egybetartozásukat az alapversréteggel. 

Valamennyi keretverset, azok hangulatát, mondandóját készítik elő valami-
képpen az azt közvetlenül megelőző szabadversszövegek. Ha az alapversben han-
gulatokat villant fel a költő, akkor azokat részletesen kibontja, apróléko-
san elemzi, végigviszi a keretversen. Az azokat bevezető, előkészítő szöveg-
részletet eszerint alakítja. 

Az Örültek lázálomszerű, jambikus ritmusban pergő szózuhatagát a követ-
kező paradoxonnal vezeti be: 

nem szédülök, 
nem szédülök kétezer méteren, 
a repülőben, 
szédülök egy 

két méter mély sír előtt — 

s ímé, a sír megnyílt vala: 

Az erre következő Örültek című vers őriz valamit hangulatában Arany Híd-
avatásából, de Vörösmarty Vén cigányából is. Szóhasználat szempontjából kor-
szakok keverednek egymással, s ami összetartja ezeket a nagyon is különvá-
lasztható pillanatképeket, célzásokat, az a versforma kohéziós ereje. A szó-
használat változatosságát ebben az esetben is az örökérvényűségre figyel-
meztető szándék indokolja. Itt is, ott is a hitkeresés lendülete vezeti a 
költő verset formáló ujjait, s azt mindig más és más helyzetben próbálja 
megtalálni. Mert hiszen nem kétséges, vállalni kell az útkeresést, a tovább-
lépést a mégoly kilátástalan pillanatokban is. 

Mit akartok? őrült bagázs! 
hisz ez a viláo semmitek! 
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kéz a kézből — váltófutók — 
veszitek átal a hitet: 
azt, melyet nem szolgálnak — á, 
egy fenét! — énekes misék: 
hogy jó — hogy megjavul talán 
ez a koszos emberiség, 
rövidnadrágját — csupa vér! — 
kinövi, és, és, és — mi lesz? 

Magyaros ritmusban peregnek a Táncszó fergeteges ritmusú sorai. Bevezetőjük 
a már említett, és ismét felbukkandó "Csigabiga, gyere ki" — kezdetű rész-
let, immár nyelvjárásiasabb színezetű szóhasználatban. Néhány sor után kide-
rül, hogy iróniába fordul át a táncrahívás természetes gesztusa, s az egyre 
pergőbb iramú tánc, ha ugyan tánc ez még, valahová a végtelenbe, a megsemmi-
sülésbe röpíti áldozatát. A szenvedélyek ilyen végletes kiélése is kudarcot 
sejtet. Kifosztottság, magáramaradás a végeredmény. És tovább pereg a vers, 
újabb formai megoldások követik egymást. A Don Quijote szerenádja tercinái-
ban a költő mindvégig hű marad a szabályos formához, rímei pontos engedel-
mességgel követik a versforma követelményeit. De a "pátszteli Madonna, ó ma-
donna" kezdést követő sorok, szakaszok szóhasználata és a forma kívánta e-
melkedettség között éles ellentét feszül. Paródia ez, vagy inkább a modern 
Don Quijote konvenciótlan, őszinteséget fitogtató hetykesége. S a hatást épp 
a tartalom—forma ellentét határozza meg alapvetően: 

a lovag leborul 
— üdvét, ó, ne halaszd el — , 
s megnyílik, pokolul, 

talpa alatt a flaszter, 
— a sárga hold ma sárlik 
hadd nyögjem a panaszt el. 

A lovag, madonna, vánkos, Dulcinea szavak közé váratlanul ékelődnek be min-
dennapjainkból származó szavak: reklám, postás, besmirglizni, de argotikus 
kifejezések, vagy akár a trágárság kategóriájába tartozó szavak is. Ez a 
fintor már mindenestől a mi világunknak szól, melynek tisztázatlan fogalmai 
között még ott lapulnak — anakronisztikus módon bár — a múlt már régen 
meghazudtolt emlékei is, melynek lakói érzik ugyan a káosz szédületét, de 
képtelenek rendet teremteni benne. 
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Megtalálható a költeményben egy egészen szélsőséges próbálkozás is a Don 
Quijote végrendelete szóoszlopaiban, mely immár minden kétséget kizáróan fo-
galmaink, gondolataink széthullására utal. Szervező elvként csak az abc be-
tűrend betartása fedezhető fel benne. 

Teljesen kötött versformáktól a konkrét költészet lehetőségeinek kipró-
bálásáig számtalan utat és módozatot próbál végig Szilágyi ebben a versében. 
Formalehetőségei egyúttal az emberi életforma, önkifejezés próbálkozásai is. 
S amiért érdemes minden utat végigjárni, az mindenkori lelkiismeretünk pa-
rancsa: 

És vége nincs és vége nincs a menetnek, tavaszok mehetnek, 
jönnek se nyarak, őszök: de az időben, mintha márványba 
vésve, megmarad minden mozdulat, cselekedet. És mi lesz — 
amit ma még a tudomány lehetetlennek tart — mi lesz, ha 
mégis, valahogy túlszárnyaljuk a fizikai határsebességet, 
a fényét tudniillik, és visszafelé indulunk az időben? 
És szembe kell néznünk minden elmúltakkal?! Száz év múl-
va például mai önmagunkkal is?! — De nem is ez a fontos, 
nem az esetleges fenyegető lehetőség, hanem 
az élő, az örökéletű 
lelkiismeret. 

További montázsverseire már nem a Láz enciklopédiájára jellemző extenzív, 
hanem a sűrítettebb, intenzív struktúra jellemző. Ezen a szinten próbál é-
letérzéseket, tett- és hitlehetőségeket feltérképezni. 

Ars poeticái közül az egyik legjelentősebb a Bartók Amerikában című ver-
se. A költemény több síkon futó gondolatsorai formai szempontból világosan 
elkülönülnek egymástól. Múlt—jelen—jövő ösvényein barangol a költő, s e 
síkokat a különböző hangulatiságot hordozó részek különítik el egymástól, 
illetve állandó egymásbajátszódásuk révén szintetizálják mégis szerves egy-
ségbe. A múlt, az emlékezés síkja az idegenben élő alkotót állandóan és el-
téphetetlenül az egyidőben "megtagadó" és "megtagadott" hazához köti. A tá-
vollét, bármennyire végleges is az, sohasem szabadít meg az örök időkre ta-
risznyánkban lapuló otthonféltéstől, s minél rosszabb az otthoniaknak, annál 
keservesebb a hazájától távol élő tehetetlen vergődése — derül ki már a vers 
indító soraiból: 

Milyen széles az Óceán 
annak, ki hazagondol — 
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s rossz hír számára mily rövid az út. 
S százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud 
a gondtól. 
Jaj neked, hús-vér idegen! — : 

A "hazagondolásból" születnek a balladás hangulatú, hozzá adekvát magyaros 
versformájú sorok, melyek refrénszerűen többször is visszatérnek a vers to-
vábbi részeiben: 

Hova vetemedtél 
hova vetemedtél 

Jaj istenem a világ 
kinek szoros kinek tág 

Marinka, Margitka, 
hamvasság hamvvedre 

jó Ráduj Péternek 
szeme- szép- menyecske, 

Kettős vonatkozású rezignáció csendül ki ezekből a sorokból: egyfelől Bar-
tók, a hazájától távolszakadt magyar ember gyötrelme, az "agyontervezett vi-
lágból" való elvágyakozás vissza, a "szivárvány havasra", másfelől a művész 
vergődése a szépre érzéketlen világban, a "komponálni lehet még" sikolya. 

A jelent ironikus hangvételű, helyenként négysoros (félrímes) szakaszok-
ra tagolódó, másutt hosszabb egységeket magukba foglaló szövegrészletek je-
lölik. Mintha csak az iménti, az alkotás létjogosultságában kételkedő gon-
dolkodásmódot erősítenék az alábbi gondolatok: 

Estélyiben — frakkban 
Urak-Hölgyek, hölgyek-urak, 

zongoraszónál szebb 
zongorafödélen a lakk, 

gyémántbolygók keringenek, 
csiribirivalcer — 

— pucér füleknek szól, 
veszett ez a hangszer! 
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Kicsi ember, tudsz-e 
szépeket hazudni, 
szép álságot hinni? 

Van-e erőd: utolsóig 
minden poharat kiinni? 

Az elkötelezett alkotó fegyelmezett válasza nem várat sokáig magára: 

Akit sorsa meg akar tartani: 
síriglan reményben ég el. 

majd később: 

Aki alkot, visszafele nem tud lépni — 
s ha már kinőtt minden ruhát, 

meztelenül borzong a végtelen partján, 
míg fölzárkózik mögé a világ. 

E versrészletek ritmusa nyugat-európai, változóan jambikus vagy trochaikus, 
de néha magyarosan is ütemezhető, szimultán versformát megvalósítható: 

Fából faragott fájdalom 
kőbe kalapált gyűlölet. 

Érdemes figyelni arra, hogy a kettős verselési módon kívül, melynek szimul-
taneitása épp a bartóki zene alapjaiban kettős: magyaros és ugyanakkor egye-
temes jellegére utal — az elsőként idézett sor ("fából faragott fájdalom") 
alliterációi nemcsak a ritmus szabályosságát biztosítják, hanem a jól megvá-
lasztott szavak együttese egy bartóki műre utal, akárcsak a következő: 

allegro — barbaro — jelen 

Ha a vers eddigi menetében zömmel Bartókra utaló, múltjára, amerikai jelené-
re vonatkozó gondolatok követték egymást, akkor a következő, szabadvers for-
májában megírt és közbeékelt szövegtípus kizárólag az általánosítás erejével 
hat. A mindenkori művészi-alkotói sors gyötrelmei és relevációi alkotják e 
versréteg gondolatmenetének gerincét, s a szentenciaszerű megfogalmazás meg-
felelő formára lel a szabadvers már-már prózába átjátszódó, nyugodt, a gon-
dolatmenet szinte minden lépésének külön mondatot biztosító áramlatában: 
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Lehetnek szégyenei a logikának az axiómák, de az igaz-
ságnak remekei. 

Keserves és hosszú az út a léttől a megismerésig, (a meg-
ismerésig,) a megismeréstől a fölismerésig 

A megismerés üdvözítő módja nem a megfogalmazás, hanem a 
teremtés. 

A fölismerésé a küzdelem. 
így születik a nyugalom: nyugtalanságok egyensúlya. 

Ebből a dialektikából már a végső következtetés is kialakulhat: 

...csak az igaz, ami végtelen 
minden véges megalkuvás. 

Ezt az utat vállalni még akkor is érdemes és kell, ez a legszebb értelemben 
vett feladat, ha a nyugtalanság minden terhe jár is vele: 

Ki messze fényekig ellát 
az boldogabb. 

Az a boldogabb s fájóbb. 
Már nem áltatja semmi. 
Unokák szeme tükrén 
jó lesz elpihenni. 

Másféle módon és másfajta szövegtípusokat egyesít magába a Haláltánc-szvit. 
Sajátos formáját kialakító művészi eljárás itt is a montázstechnika, mely a 
különböző korokból és szerzőktől vett részletek, valamint a szerző saját, a 
vers alapját képező szövegrészleteinek összeszövődése által a tartalmi síkon 
kifejezett időtlenítés szolgálatában áll. Talán egyetlen montázsversében sem 
ilyen magas százalékarányú az idegen szerzőktől vett szöveg, az idézett szer 
zők "nemzetközisége" is igen szembetűnő. 

Az alaptéma: a mindenkori halálvergődés, mártíromság változatos kifeje-
zőeszközök segítségével ölt formát. Saját szövegrészleteiben igen gyakoriak 
a hosszú, lüktető verssorok, melyek bár nyilvánvalóan a szabadvers-sorokra 
emlékeztetnek, érezhetően ritmikusak, pattogóak, nyugtalanító hatást keltő-
ek. Gyakori bennük az ismétlődés, sor végén vagy elején, feltűnő a sorvégi 
szó gyakori felbukkanása a következő sor elején, vagy akár az egész sor is-
métlődése: 
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Meglop minket minden halál 
meglop minket minden halál. 

Megfigyelhető ugyanakkor ezekben a versrészletekben a központozási jelek 
ritkasága, mely egyfelől a szavak gáttalan áradásának biztosítéka, másfelől 
pedig az értelmezési lehetőségek változatosságának a feltétele. Néhol olyan 
világosan felismerhető módon határolódnak el a szavak, hogy fölöslegessé vá-
lik bármilyen felsorolást jelző vessző használata: 

ez a menedék a fedezék a bunker a dekkung a 
futóárok az ürgelyuk 

Az imént említett megoldás: a sor végén és a rákövetkező sor elején felbuk-
kanó ugyanazon szó ismétlése is ezt az áradást, folyamatosságot biztosítja. 
A sorok ilyen iramú áradásának jól meghatározott funkcionalitása van tartal-
mi szinten: a vázolt folyamat: a halálvergődés mindenkoriságának, soha meg 
nem szakadó jellegének hangsúlyozása. Ebben az áradásban nincsen tér- vagy 
időbeli korlát, nem véletlenszerű a szójáték: "olykorok—oly korok" kihívó 
bizonyságtétele: ez a haláltánc mindenkori volt és lesz, néha lappangva buj-
kál a fedezékek oltalmában, máskor felszínre tör, de megjelenési formájától 
függetlenül áldozatokat követel. 

És hogy a folyamat időtlen voltának érzését sokszorozza, belép a versbe 
ama "olykorok" tanúságtétele: bibliai, középkori írásokból, Shakespeare, 
Csokonai, Bartók tollából származó szövegrészletek váltogatják egymást a 
Szilágyi-sorokkal keveredve, általánosítva és konkretizálva. Helyet kap itt a 
fiának mártíromságát sirató bibliai Mária, az ártatlanságára esküvő középko-
ri, és áttételesen 20. századi zsidó, Csokonai és Mozart, Newton és Bartók. 
Túl az egyéni példázatokon, az általánosítás síkján az összemberi szenvedés, 
haláltusa sikolya tör utat magának az évszázados feledés homályán át. 

A különböző idegen eredetű szövegek hangulata eltér egymástól és a szer-
ző soraitól egyaránt. A bibliai idézetekből áradó pátosz ellentéte a Szilá-
gyi-sorok tárgyilagosságának, a shakespeare-i szenvedélyesség a Példák Köny-
ve puritánságának. A formai síkon megvalósított ellentétezés a tartalmit e-
rősíti, hangsúlyozza. A pozitív és negatív példák párhuzamosan követik egy-
mást, változatos történelmi korszakokból. A versszerkesztés egyik kulcsmeg-
oldása épp e párhuzamosságban rejlik, hiszen vannak olyan szövegrészletek, 
melyeket csak úgy értünk meg, ha külön-külön olvassuk őket: 
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piros rózsát ha szednek pinkezsd idejében 
ah itt kocog a szenátor aki elárult egyet-mást arról mi van 

a föld alatt 
miként annak illetja es meg vigasztalja 

itt lépked Sir Isaac Newton aki elárult egyet-mást arról mi 
van a földön 

ígyen Urunk Jézusnak öt mély sebjét gondolván 
itt álmodik Wolfgang Amadeus aki elárult egyet-mást arról 

mi van a föld felett 
keresztfán függesztvén 

Egyszerre valósul meg így párhuzamosság és ellentét, a hatás mindenképpen az 
átlagosnál figyelemfelkeltőbb, erősebb. Nem véletlenszerű a Werbőczy Tripar-
tium-részlet eredeti, latin nyelvű beépítése a vers testébe. A magyar és la-
tin nyelv hangzásbeli különbözésére is épít itt á költő. A magyar szöveg 
olykor a cinizmusig tárgyilagos szavai közé már a rendeltetésüktől fogva is 
fennkölt, patetikus esküszöveg más hangulatiságot hordozó, ráadásul idegenül 
hangzó mondatai keverednek. Az esküt mondó vádlott szavait minduntalan fél-
beszakítja a cinizmussal kevert kétségbeesés hangján megszólaló mentegető-
zés. De vajon találhatunk-e mentséget évszázados bűneinkre, van-e felmentés 
történelmünkben oly makacsul ismétlődő és tömeges méreteket öltő pusztítá-
sokra? Mennyit törleszt az emberiség bűneiből egy Bartók nagyságú alkotó? 
Milyen erős az ő emberségének példája? Miért van az, hogy az áldozatos, pél-
damutató életutak oly kevés visszhangra találnak? — A kérdések egymást kö-
vetve, végeláthatatlanul tolonganak tudatunkba. S ha megválaszolására nem is 
kerül sor, már jelentkezésük is pozitív hatásként fogható fel. Grafikailag 
is rendkívül érdekesen oldja meg a költő az idézetek beékelését. Minden idé-
zetet más-más technikával dolgoz bele a szövegbe. Aláhúzza a széttördelt so-
rokat, keretbe illeszti vagy csupa nagy betűvel írja, ritkított betűvel sze-
di, vagy vastagított vonallal fogja össze, ezzel is jelezve különállásukat a 
vers többi részétől. Képverset is beilleszt: az Ómagyar Mária Siralom egy 
részletét foglalja versébe képletesen kereszt alakban, újabb formai vonatko-
zással igazodva a vers tematikájához. 

Bár nem az idézett és még idézésre váró montázsversek közt jelent meg, 
mégis idekívánkozik az Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből című költemény, 
mely számos hasonlóságot mutat a Haláltánc-szvittel. Ebben az esetben is pár-
huzamos szerkesztéssel következik egymás után a Szilágyi-szöveg (igaz, hogy 
nem a szabadvers szabálytalanságával, hanem — a témához igazodva — szaba-
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don kezelt jambikus ritmusban) és az idegen szövegrészletek. A montírozás eb-
ben az esetben úgy valósul meg, hogy a költő egy-egy kulcsszónál félbesza-
kítja sorait és Vörösmartytól vagy Szerb Antaltól származó, illetve az Iro-
dalmi Lexikonból idézett szövegrészleteket iktat be. Ezek a szövegek kifej-
tő, magyarázó, bővítő célzattal ékelődnek a versbe. 

Az imént említett magyarázat, hogy ti. a jambikus versforma a téma su-
gallatának köszönhető, kiegészíthető talán még azzal, hogy ha Szilágyi korhű 
és Vörösmarty emlékéhez igazodó akart lenni, akkor azt formai szinten bizo-
nyítja, jambikus ritmusú sorokkal tisztelegve neves költőelődje előtt, ugyan-
akkor 20. századi voltát sem tagadhatta meg, így hát montírozáshoz folyamo-
dott. Mintha Vörösmarty nevében, korabeli és későbbi időkből és szerzőktől 
vett idézetekkel magyarázná a történteket egy jóval későbbi, mondjuk száz 
évvel későbbi olvasó számára, úgy, hogy az elmondottak örök aktualitására 
hívja fel minduntalan a figyelmet. 

Nem zárhatjuk ki ugyanakkor a teljes természetességgel adódó másik ma-
gyarázatot sem: önnön csalódását, elkeseredettségét is megszólaltatja versé-
ben. Sajnos nem ismerjük e vers keletkezési idejét, egy majdani monografikus 
teljességű feltárás talán fényt vet rá, de mindenképpen arra következtethe-
tünk, hogy a vers kései, immár végképp komorrá vált időszakának terméke. 

A Hogyan írjunk verset című költemény, bár formája szerint inkább a sza-
badversek közé sorolható, többi fontos montázsverseihez hasonlóan hangulati 
és gondolati pillanatképek összességét alkotja. Az indítás játékos formája 
gyermekmondókát idéz: 

1§ Egyedem-begyedem-tengertánc 
2§ Hajdú sógor mit kívánsz? 

Már első pillantásra rácáfol a játékosságra a verssorokat bevezető paragra-
fusjel. S a játékos kérdésre adott válasz csak erősíti ezt a feltevést: 

3§ 
a) Azt istállóm, esedezem, óhajtom, kívánom, kérem, követelem, pa-

rancsolom, hogy érthető legyen, a betyár nemjóját! 

Teljesen egyértelmű már ettől fogva, hogy ez a játékosan (bár Szilágyi Domo-
kos játékai mindig komolyra fordulnak) induló verstörvénykönyvecske teljes 
komolysággal fogalmazza meg a költészet mindenkori követelményeit: 
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...jó legyen, hogyne, hogyne, 
hogyne, de érthető, de érthető (...) Színvonalas. 
Európai! és ázsiai, afrikai, amerikai, ausztráliai, 
antarktiszi. A jó vers már azelőtt közöl valamit, 
mielőtt az értelemig elhatolna, mondá Eliot. (...) 
Ja igen, és ne csak európai stb., hanem csíkszent-
jehovai is legyen. 

A következő részben már jól elkülöníthetők a montázs elemei: a szabadvers 
szöveg és a metrikus versrészletek, melyek folytatólagosan bár, de a közpon-
tozási jelek és a soreleji nagybetűk feltüntetésével mégis különválasztható 
módon következnek egymás után: 

No lám, no lám, no lám! Ezt már ismerjük. Voila, Messieurs! Addig 
verem, nagysád, amíg hű lesz, Amíg hozzám csupa báj és bű, Úgy elve-
rem, hogy a teste kék lesz, Avagy pedig zöld, miként a fű. Mi az, 
hogy érthető? Mindent érteni kell? 

E betétek nyilvánvalóan az irónia szolgálatában állanak, egy-egy versírási 
módszert, költői felfogást állítanak pellengérre, és a sorok ilyenszerű tör-
delése még jobban fokozza a hatást. "Régi" és "új" egyaránt ítélőszéke elé 
kerül, s a mérce: az örökérvényűség. 

A vers további részében már saját vergődéséről ad számot, s a hangulat 
egyértelműen tragikus komolyságot ölt. Mint már említettük, Szilágyi Domokos 
úgy próbál jelenségekre fényt vetni, hogy akár saját vergődéseibe, műhely-
titkaiba is bepillantást nyújt. Az alkotás minden fájdalma, kínja ott lüktet 
a további sorokban, sajnos az előbbi versekhez viszonyítva lényegesen keve-
sebb reménykedéssel átszőve. Ott lapul ezekben a sorokban már a halálfélelem, 
a rettegés az esetleges kudarctól, hogy ti. az igazság felismerése olykor 
halálos is lehet. A költő lelkiismeretét követve lefordítja a költészet nyel-
vére mindazt, amit érdemes tudni önmagunkról, életünkről, a világról, aztán 
lehetséges, hogy a felismerések súlya alatt belehal e munkába. A körforgás 
pedig folytatódik, újabb és újabb nemzedékek, kérdések és válaszok következ-
nek, és a verscímben megfogalmazott kérdésre talán soha senki nem tudja meg-
fogalmazni a választ. Ilyen következtetésre utal a két zárósor. Mintegy meg-
ismételve az indítást, keretbe foglalják a verset, jelezve a megválaszolat-
lanság vagy a megválaszolhatatlanság tényét. 
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Az Ez a nyár című verse jó példa arra, hogy a formai elemek montírozása 
adott esetben már túlnyomórészt a groteszk szolgálatában áll. A vers egyik 
szövegtípusa a hosszú, áradó sorokba szervezett szabadvers, mely szóhaszná-
latában rendkívül tarka, változatos. Nagyon sok a köznapi, vagy akár argoti-
kus kifejezés is (zabáltunk, hülye), a tudományos szókincsből származó (ato-
nális, elektronikus, ellipszis, stilisztikai stb.). A szóhasználat ilyen fo-
kú kevertsége kuszáitságot, már-már zavarosságot okoz, és ez a szándéka is a 
költőnek. Kételyekről van itt szó, meg is fogalmazza: 

...gombnyomásra indul földerítő útra 
a lelkiismeret-... 

A mindent megkérdőjelezés szándéka uralkodik a versben. Ez formailag is meg-
valósul. A sorokat minden szabályosság nélkül fűzi egymásba, váratlanul tör-
del, rövidebbre, sor közepén, vagy kevéssel a sor vége előtt. Nem véletlen-
szerű mégsem az olyan egyszavas sorok beiktatása, mint az előbb idézett: 

lelkiismeret 

Változatosak a felhasznált grafikus megoldások is. Például a ritkított betű-
vel szedett: 

e z a z é n f e h é r s é g e m a m e l y 
m e g 
t ö r 
e t e 
t t 

tinéktek, 

jelezve a vívódás valóban szétziláló erejét. 
Olyan módszert is használ, amelyben a szót alkotó betűket egymás alá 

írja: 

b ú c s ú 
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ezzel jelezve a lemondást, a zuhanást egy eddig szilárdnak hitt szintről. 
Ebbe a végletesen felbontott formába helyez bele strófikusan tagolt vers-

részleteket, melyek időmértékesen ritmizálhatok. A groteszk elem e betétek 
formája és tartalma közti különbség nyomán ugrik elő: 

porcelán szineztéziák 
közt pucér halál tántorog 
védtelen szimbólumokat 
falnak boa constrictorok 

Az ütemválasztási szabályoknak megfelelően nyugat-európai ritmusúak ezek a 
sorok, de fülünk, tudatunk akaratlanul is ellenáll, lúlzottan nagy a diszkre-
pancia hangzás és jelentés között. A cél ezen a szövegszinten is a lehetősé-
gek megkérdőjelezése. A "búcsú a trópusoktól" tulajdonképpen időleges búcsú 
a kötött formáktól is. Nem érzi most ezeket a formákat hiteleseknek, nem ér-
zi szükségességüket, fontosságukat. Egy időre félreteszi azokat, új utakat 
próbál bejárni. 

Összegezésképpen megállapítható, milyen változatos az a formaskála, me-
lyet Szilágyi Domokos vegyes versformában írott verseiben felvonultat. A 
párhuzamosság vagy ellentétezés elvét követve váratlan, de mindig kapcsolat-
teremtő asszociációk tartják egybe ezeket a verseket. A vers a versben, a-
vagy szöveg a szövegben megoldáslehetőségek gyakran több olvasati lehetősé-
get kínálnak a befogadó számára. Elképzelhető, hogy a szöveget a részletek 
linearitásában, egymásra következésében értelmezzük, de olyan olvasati lehe-
tőség is adódhat, hogy a különböző részletek szövegegységeit külön-külön ol-
vasva, majd egy magasabbrendű szintézis elvével újból összerakva újat, komp-
lexebb élményt nyer az olvasó. A vers tiszta váza, alapvető szervezőelve vi-
szont mindig tisztán kikövetkeztethető, kitapintható azzal a rugalmassággal 
együtt, amivel a költő a tartalom igényeinek megfelelően alakítja a vers 
formai anyagát. 
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S I M O N Z S U Z S A N N A 

BEFEJEZETLEN ÉLET 

Szabó Istvánról 

Amikor Juhász Ferenc 1976-ban felidézte elhunyt kortársa, Szabó István 
emberi portréját, Watteau fehér bohócának, Gilles-nek képében varázsolta elő 
és keltette életre: "Ez a parasztfiú-Gilles, ez a jövőt-bízó árva-dekadens-
szívű Kis Fehér Bohóc" "okos és tiszta volt, mint a föld", "eke szarvától, 
kapa nyelétől, villa nyelétől, vagy már a magzati rossz vérkeringéstől meg-
csomósodott ujjai tudtak mindent az anyag életéről". A költői látomás e szám-
kivetett bohóca reménytelen magányba süllyedve töpreng: "mi lesz vele?". Mi 
lesz az emberekbe, a munkába és a szeretetbe vetett hitével? Vajon hiábavaló 
a tudás, a "megváltó munka örök tisztessége"? A "kétkeziek okos írófia", 
Szabó István számára ezek a kérdések örökre megválaszolatlanok maradtak. Em-
bert gyötrő bizonytalanságuk végtelenbe futó szálai át- meg átszövik írásai-
nak anyagát, vibrálóan izgalmassá és drámaivá lényegítve a magyar falusi é-
letformát megjelenítő novellákat. "Egyszólamú író" — írta róla Béládi Mik-
lós 1974-ben megjelent tanulmányában (Érintkezési pontok), minden műve a pa-
raszti sors konfliktusainak sűrítménye. Fenntartással fogadta azonban azt a 
tényt, hogy Szabó István nem tudott megújulni, témáit csaknem mindig elha-
gyott szülőföldjének életéből választotta. A kritikus, aki maga is ismerte 
azt a fajta paraszti világot, ahonnan írótársa származott, értő érzékenység-
gel emelte ki a művészi gonddal, nyelvi pontossággal, lírai hangulatokkal 
megrajzolt novellák erényeit. Nem tudta elfogadni viszont azt, hogy erről 
csak néhány kevésbé sikerült elbeszélése tanúskodik — igaz, életének na-
gyobbik részét városi környezetben élte le. Kamaszkorában elhagyta faluját, 
de sehol sem érezte jól magát. Miért? A kérdőjelek csak szaporodnak, s ke-
letkezéstörténetük pontosan végigkövethető Szabó István műveiben, melyeknek 
többsége szükségképpen szorosan kötődik személyes sorsához. 

A cserszegtomaji parasztszülők késői gyerekének életéből öt esztendőt 
vett el a bizonytalan próbálkozás, hogy megkíséreljen mind egzisztenciális, 
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mind fizikai értelemben elszakadni az őt vissza-visszahúzó paraszti világtól. 
Ö maga így ír erről vázlatos önéletrajzában: "1949 táján már nem éreztem jól 
magam odahaza, féltem, hogy kimaradok valamiből Egy ideig otthon vergőd-
tem..." Vonzotta az ismeretlen világ — érezte, hogy otthon nincs jövője, 
hiszen gyenge egészsége miatt azt már rég eldöntötték, hogy sohasem lesz 
földművelő belőle. Győri János, Szabó István életrajzírója gyötrődő tehet-
ségnek nevezte, aki "csak a forrásvidéken volt igazán otthonos... emlékezete 
és képzelete már-már regénnyé szövődő novellákban teremtette újra gyermekko-
ra szőlőhegyét, s a közösségi otthon gyötrelmes édenét, ahonnan vágy és ke-
serűség indította útnak, s ahova később elemi erővel húzta vissza hűség és 
nosztalgia" (Hazulról odáig 1979). Az irodalom iránti kitartó hűségének kö-
szönhető, hogy az ötvenes évek idején már írónak mondhatta magát, hiszen el-
ső novelláját, A lázadót az Új Hang közölte, az a folyóirat, amely bátran 
vállalta az új írónemzedék összefogását. Ettől kezdve haláláig az írásnak 
élt. Összesen öt kötete jelent meg: ebből kettő tartalmaz első közlésű írá-
sokat (A lázadó — 1956; Varázslat kertje — 1964), s 1972-ben még megérhet-
te összegyűjtött elbeszéléseinek kiadását (Ne nézz hátra). 

Életérzésének legtisztább kifejezésformáját a már első kötetében felbuk-
kanó gyereknovelláiban felfedezhetjük (A_JJzadó). д hét év termését magába 
foglaló kötet elbeszéléseiben feltáruló világ látszólag idilli képe csupa 
elfojtott bánat, keserűség és indulat. Az árva Gilles-bohócnak gyermeklelke 
van: magányos kisfiú, tele álmokkal, aki most ébred rá a természet csodáira. 
Egy napon azonban arra is rá kell döbbennie, hogy a környezetében élő fel-
nőttek a földdel és a kemény munkával való küzdelemben elfelejtették ezt a 
csodát. Nem érti meg egymást apja és anyja sem, a szegénység és a létért va-
ló küzdelem eltorzította emberi kapcsolatukat (Fecskék, Három tojás, Csere-
bogarak, Isten teremtményei). 

S ha az elvágyódás gondolata a gyermekiélekben még ösztönös, a felnövő 
fiúban már egyre tudatosabbá válik. A Hajsza apa—fiú lélektani párviadalá-
ban fel-feltörnek az indulatok, s nemzedéki ellentétté mélyülnek csakúgy, 
mint a Vacsorában, a Készülődésben vagy a Torma bácsiban, ahol a felnőtt fi-
ak és unokák a szoba sarkába száműzik az öreget, mint hasznavehetetlen tár-
gyat, minthogy már elvesztette munkaerejét. Ebben a kérlelhetetlen, szigorú 
világban csak a számolható, kézzel fogható vagyon számít; az, amely nemcsak 
a még munkaépes idősebb nemzedék, hanem a fiatalok sorsát is meghatározza 
(Nászéjszaka) és előbb-utóbb érzéketlenné nyomorítja a parasztembert (A_ 
légy). Milyen jövő várhatott ebben az embertelen törvényekkel telített pa-
raszti környezetben arra a fiúra, akinek már kisgyerek korában tudomására 
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hozzák, hogy testi gyengesége miatt nem fogja megállni a helyét? Felnevelő 
szülői ellen nem lázadozhatott, hiszen a kenyéradó apa mindenekfeletti tisz-
telete megakadályozza ebben (Hajsza, Pajkoskodók). Mihez kezdjen akkor, ami-
kor rá kell döbbennie: szeretett apja szégyelli okos, értelmes, de fizikai-
lag gyenge sarját (Régi vasárnap)? Egyre inkább megérlelődik benne az elha-
tározás: kiszakad ebből a zártságból, elmegy, amíg lehet: "nagy erővel von-
zott az új világ, a régit értelmetlennek láttam" — vallotta a már említett 
önéletírásában. 

A városba kerülvén kezdeti sikerek lelkesítették: József Attila-díja 
(1957) és SZOT-díja (1958). Közben egyre több hozzá hasonló sorsú tehetséges 
fiatal került fel faluról Pestre, s kapott lehetőséget a népi kollégiumokban, 
és a felszabadulás után újjászerveződött irodalmi életben; kialakulóban volt 
az új költő-írónemzedék, melynek olyan tehetségei voltak, mint Juhász Ferenc, 
Nagy László, Simon István s később Csoóri Sándor. 

A régi világtól való elszakadás emberi reflexióját azonban csak nehezen 
tudta követni az alkotóé Szabó István művészetében. Nyolc év kellett ahhoz, 
hogy második kötete, a Varázslat kertje (1964) megszülethessen. Az új kör-
nyezetbe menekülés nemhogy elfeledtette volna, inkább felnagyította benne 
a korábban megindult elszigetelődés folyamatát, amely a múló évek során egy-
re erőteljesebb lett. Aggodalmait igazolódni látta, erre utalnak széttépett 
elbeszélései, s az ital mámorába való menekülése, melynek következtében tes-
ti betegsége is kialakult. Eközben érzékelnie kellett annak az életforma-
váltásnak a nagyon is valóságos következményeit, amely hazánkban a felszaba-
dulás után bekövetkezett. A testi-lelki gyötrelmek szülte írások azonban — 
ha egyáltalán napvilágot láttak — nem tükrözték művészi-alkotói válságát. 
Győri János — aki köteteit is gondozta — , így látta tanulmányában: "az át-
alakulás mély rétegeit megmozgató konfliktusainak aligha volt nála érzéke-
nyebb-fogékonyabb tanúja és szavahihetőbb megörökítője a magyar prózában". 
A szabadság keresztje, a Vidéki megállónál vagy az Dtthon a szőlőhegyen hő-
sei már idegenül téblábolnak az évek óta nem látott szülőfaluban, meg sem 
ismerik a gyerekkori játszótársaikat. Kívülállók már, akiket talán a nosz-
talgia, talán az élménykeresés ösztönöz. 

Az író helyzete azonban akkor válik igazán tragikussá, amikor rá kell 
ébrednie arra, hogy nemcsak a falu, de a nagyváros sem lehet igazán otthona. 
Idegen a lakótelep, a ricsajozó baráti társaság, a kispolgári életforma. A 
három-négy "városi" novella vázlatos maradt: színtereik — az eszpresszó, a 
gyári lányok közössége vagy a lakótelepi lakás — nélkülözik az ember számá-
ra természetesnek tartott életközeget. Hősei itt még inkább kiközösítettnek 
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érzik magukat, s úgy tapasztaljuk, hogy ebben a környezetben még a messzire 
szakadt fiú státusára sincs esélyük, hanem egyszerűen balekok vagy szürke 
senkik a többiek szemében. Emberi kapcsolataikat csak torz tükrön át látják, 
ahogy a Lakásszentelő egymás számára idegen házaspárja, s magányosak, mint 
A második emelet vagy a Tanulmány a törzsvendégről bizonytalan egzisztenciá-
jú hősei. A Hazulról odáig megjelenésétől kezdve — hátrahagyott írásainak 
tanúsága szerint — később még nevet is kapnak. Fábián az, aki a Vidéki meg-
állónál , a Vasárnapi mise, A mi vasárnapunk vagy A X. Belosztály folyosói kö-
zös alakja. De б is alulmarad az "ősi jussért" való küzdelemben, nem tud e-
gyik kínálkozó életformába sem beleilleszkedni, s a Valami ég groteszk láto-
mása mintha előrevetítené személyes sorsa tragikumát — a világgal, az alko-
tással vívott küzdelmének negatív végkifejletét. Pedig életében megjelent 
utolsó novellái s posztumusz elbeszélései is arról tanúskodnak: Szabó István 
művészete semmit sem vesztett varázsából. Lassan születő írásai úgy alakul-
tak,! mint a fokozatosan csiszolódó kristály az ékszerész kezében: a fény fe-
lé fordítva megannyi színt és kifejezésformát mutatnak. Közvetlen és egysze-
rű ábrázolásmódja ugyanakkor líraian kifejező, mint a népdal, alakjai ősi 
természetességgel élnek, dolgoznak, nevetnek vagy szomorkodnak. De mindenek-
előtt megkülönböztetett szeretettel szól a földről, melyhez olyannyira kötő-
dött, még ha emberi konfliktusok szülője volt is és emberi sorsokat lendí-
tett is ki pályájukról. Titokzatos és tényszerű tudása volt a paraszti élet-
formáról éppúgy, mint a hagyományokról és az egyéni lét fájdalmairól. Amikor 
a hetvenes évek elején lehetőséget kapott arra, hogy életére visszagondolva 
emlékező sorokban összegezze addigi pályáját, így írt egy el nem küldött le-
vélben Juhász Ferencnek: "Önéletrajzi sorozat-tervetekről szóló leveledet 
már a múlt év novemberének közepén megkaptam. Négy és fél hónap telt el azó-
ta. Önéletrajzot nem írtam." "Pályája emlékezetét" azonban — mely már csak 
halála után jelenhetett meg — összeállították levél- és novellatöredékeiből. 
A tízoldalas, fényképekkel illusztrált anyagból mindössze huszonnégy sor 
volt, amit a pályáról megemlíteni fontosnak tartott, "írói működésem" cím-
mel. "Hol rontottam el? Mikor?" — kérdezi önmagától. 

Az életművet figyelmesen tanulmányozó előtt rövidségében is teljességet 
mutat Szabó István pályája, ám az önmagával örökös harcban álló alkotó két-
kedésének eltúlzott voltát is felfedezheti. Az írói dilemma fájdalmas ma-
kacssággal vissza-visszatér, a gyökerektől való elszakadás és kitagadtatás 
sebeire Szabó István sohasem tudott gyógyírt találni: erejét felemésztette a 
betegség, a bizonytalanság és az önnön tehetségében való kételkedése. Az__Is_-_ 
ten másfelé bámul — mondhatnánk egyik legszebb gyermek-novellájának szavai-
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val — nem veszi észre a kallódó kis embert. Hiába vigasztalja kis gyermek-
hősét a keresztapa: "Nem buta gyerek ez, Anna. Nem bolond, hogy az idősebbek 
kedvéért megszakadjon. Igaz, keresztfiam?" De a mindentlátó úgy tűnik, éppen 
elfordította tekintetét: Gilles, a fehér bohóc gyereklelke csak a halhatat-
lanságban találkozhatott vele — idestova éppen tíz esztendeje. 
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M Ű H E L Y 

S Z Ö R É N Y I L Á S Z L Ó 

VÖRÖSMARTY LÍRÁJA* 

Szerencsés módon ránk maradtak iskoláskori zsengéi, még a latin nyelvűek 
is, így gondosan rekonstruálható lírai költőként való indulása. Brisits Fri-
gyes, majd Horváth Károly mutatták ki, hogyan születik meg a szentencia és 
pictura kettősségére épített iskolás klasszicizmusból a költő saját, roman-
tikus lírai hangja. A görög és római klasszikusok és a késő antik (részben 
keresztény) költők tanulmányozása és fordítása (Bión, Vergilius, Horatius, 
Ovidius, Claudianus, Prudentius stb.) segíti Vörösmartyt az egyes sor- és 
szakaszfajok formálásában és különösen a (nagyrészt vergiliusi alakban ked-
velt bukolikus) hexameter válik valóságos anyanyelvévé. A magyar költészet-
ből hozzátanulja Baróti Szabó Dávid merész inverzióit, Ányos szentimentális 
hangütését, Rájnis metrikai elveit, Berzsenyi hazafias tematikáját, Édes 
Gergely bukolikáját. Világképe a diákévekben még hagyományosan keresztényi 
sztoikus történelemképe pedig a nemesi közfelfogásé. A nevelősködés éveinek 
olvasmányai és az egész egyéniségét hatalmába kerítő reménytelen szerelem 
hozták meg azután a fordulatot. A Volt tanítványaimhoz c. episztola (1822) 
még egy keresztény antik allegóriát alkalmaz, de már a nemzeti halhatatlan-
ság és az egyéni halandóság a Zalánban majd feltűnő elégikus szembeállításá-
val. A Helvilához (1822—23) már nem szorítható be a klasszicista műfaji hie-
rarchia egy osztályába sem: mértéke is a nyugat-európai jambus. A két szaka-
szos (17—17 soros) vers a Helvila névvel jelölt szeréimi álomalak aposztro-
fálása: az első szakasz még szentimentálisan lenne értelmezhető, hiszen a 
szeretett nő álombeli megváltó varázslatától várná élete keservének oszlatá-
sát; de azután "visszaénekli" ezt az első értelmezést, s a (szerelmi) halál-
nak eljövetelét várja a tűzszemű Helvilától; nem azt, hogy az éjt űzze el, 
hanem hogy tegye örökké az éjszakát. 

*Részlet egy hosszabb tanulmányból. 
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Görbői időzése (1823) lírájának motívumkincsét új elemmel gazdagítja: 
feltűnik a humoros, életképbe épített önreflexió (A templomba záratásomkor, 
Egy czifrán készült meleg hliselőre), a történeti ballada (Zotmund) s a poli-
tikai epigramma (A három egyesült fejedelmekre). Ez utóbbi a nemesi ellenál-
lás légkörében született, s a magyarság nemzethalállal fenyegető sorsát oly 
módon kapcsolja össze a szentszövetségi reakció elleni európai forradalom 
fenyegetésével, hogy csírájában magában hordozza későbbi nagy politikai ver-
seinek emberiség-horizontját. 

Pestre költözése után, epikus korszakával egyidőben teljes sokszínűségé-
ben bontakozik ki lírája is. Az Utóhang Cserhalomhoz c. ars poetica-szerű 
vers példaszerűen foglalja össze epikájával szemben elfoglalt lírai állás-
pontját. 

A vers sajátos romantikus parafrázisa a horatiusi "exegi monumentum"-
nak. A Capitolium helyére itt egy hegycsúcs lép, a kozmosz egy része, a köl-
tői mű nem "alkotás", hanem "névadás". A nyelv varázshatalma átváltoztatja 
a természetet is. A nemzeti epikus tárgy vállalása ebben a felfogásban az 
életáldozat szinonimája. A természet lassúbb, századokig tartó múlandóságá-
val szemben eltörpül a gyorsan halandó ember, s a költői tett mégis bizto-
sítja a maradandóságot, csakhogy nem a horatiusi, a költő nevéét, hanem a 
nemzetét. Ennek az évnek a végéről való a Földi menny c. vers, amely címé-
vel, idézőjelbe tett indításával — mint Mártinké András kimutatta — epig-
rammatikus tömörséggel fogalmazta meg a halandóság (a föld) és az öröklét (a 
menny) szimbólumai között talált s az egész életművet meghatározó költői 
programot. Vörösmarty sajátos utópiáját, az örökölt felvilágosodás s a meg-
talált romantika kettősségének egyéni feloldását: 

"Mennyet kell a' földön is keresni, 
Mennyet a' föld úgy is elveszendő, 
Elveszendők a' kik rajta élnek" 

Hogy a"földi menny" milyen sajátos dialektikájával értelmezi át a korábbról 
is használt lírai helyzetet, motívumokat s az egész tónust, azt szépen mu-
tatja a Helvila halálán c. vers (1826). Az "álom" a vers elején rögtön azo-
nosul a "halállal", de közvetlenül azután a "hajnallal", s így a halál a va-
lódi élet megfelelője lesz; hiszen a lírai Énnek ez az álom/halál támasztja 
csak fel szerelmét a tényleges, elborzasztó anyagiságában felvillantott ha-
lálból. A végén az oxymoronig fokozódik a kezdő paradoxon: 
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"Álom, álom, édes álom! 
Altass engem, légy halálom, 
Légy halála életemnek, 
'S élte haldokló szívemnek." 

A szerelmi elégia mellett a történeti elégiában is meg tudja szüntetni 
a pusztulás—továbbélés látszólag összeegyeztethetetlen ellentétét. A Mikes 
búja (1826) Rákóczi fejedelmet idézi fel, Mikes Kelemennek szájába adva az 
elégikus siratót. (A cenzúra miatt az első közlésben Pompeius és hű rabszol-
gája szerepeltek.) A fejedelem élete tengeri vihar volt: halála viszont a 
tökéletes éji csend és mozdulatlanság a kozmosz folytonosan megújuló ciklu-
sában. De Mikes — azaz a beszélő, maga a költő — élő sírkő a jeltelen han-
ton, s végül csattanóként elhangzik az a szó, mely ennek a dermedtségnek 
feloldója lehetne: "szabadság". A' magyar költő (1827) már nem egyedül a vál-
lalt szerep vagy a történeti feladat szemszögéből szól a lírai Énnek, mint 
alkotónak léthelyzetéről, hanem önarcképbe egyesíti az egészet. A megoldás: 
a költő halála, mely végre helyreállítja az örök zűrzavart, a szerep és az 
egyén kettősségét, de csak az ember nélküli természetben. A közösség s a 
"lányka" nem volt hajlandó tudomást venni róla, de halála legalább a farkast 
megszelídíti. Ismét egy szerep nem minden iróniától mentes újrafogalmazása. 

Egy német nyelvű elbeszélő költeményben, amely a Csák címet viseli (1827), 
s amelyet közre sohasem bocsátott, talán az idegen nyelv adta felszabadító 
hatás eredményeképpen leplezetlenebbül nyilatkozik személyes válságáról, 
mint valaha. Olyan szavakat talál az ön- és világpusztító, a születést, a 
gyermeket eleve elutasító szerelmi kéj kifejtésére, amely Baudelaire-ig szo-
katlan az európai költészetben. 

"Ehr sey dem Sänger dieses Kraftgedichtes 
Die schlechte Seele von noch schlechtem Leib' 
Hat er in diesen Zeilen abgeschrieben. 
Er ist kein Csák, doch lebt er ohne Gott, 
Als war er selbst der Höllengott für sich. 
Er ist es auch, doch rühmt sich dessen nicht. 
Die Tage sind ihm Nacht, und Tag die Nacht. 
Da schlaft er schlecht in wachenden Gedanken 
Die Tage lebt er träumend ohne Schlaf. 
Aber vozu dies: sterben muss er doch. 
Näher du loses schlankes Kind der Lüste 
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Komm, und verzehr' die Vorrath meiner Mannheit. 
Abstechen will ich deine Kouschheit hier. 

Nun, ein Zajonna bist du freylich nicht 
Begraben, und besungen hab' ich sie, 
So tief, so innig als nur einer kann, 
•och mir gefällt dein Händeljunges Fleisch. 
Du musst her halten, thust du diese nicht 
So bohr' ich dich, du Metze durch, und durch, 
Kein schlechter Trieb sey schlechter als dein Leib, 
Das dir die liebe Seel von allen seiten 
Mit vielem Giffte tropfen weis zerrine. 
Doch keine Kinder musst du mir gebüren 
Gebären musst du einen Elephanten, 
Der mir die Last das Lebens tragen könne, 
Und bringst du mir was anders an das Licht 
So schlag ich dich sammt deinen Fratzen todt." 

Azonban továbbra is keresi a szerepvállalás történeti lehetőségeit: a 
Zrínyi (1828) mesteri arckép, amely a nagy költőelőd jellemzése ürügyén az 
ideális önarckép, a "vezérköltő" egy változatát adja. A múlt azonban nemcsak 
leplezett ars poetica írására ad neki ürügyet, hanem a ballada új változatá-
hoz is kínál lehetőséget (Szilágyi és Hajmási — 1928; Búvár Kund — 1829). 

A Zalán futása az ember nagy kozmikus tragédiájának törékeny közjátéka-
ként illesztette be a szerelmet; a lírai darabokban ez többnyire szerelmi 
katasztrófahelyzetek elégikus tónusában ismétlődött. Ám ennek a koncepciónak 
teljes súlyát akkor mérhetjük fel igazán, ha elvileg egészen más hangnembe 
tartozó tárgyat formál a maga képére. Ilyen a Hedvig című legenda (1B29), a-
mely Nagy Lajos király Lengyelországban szentként tisztelt lányáról szól. 
Metruma a gondolatritmusos, ez időben kedvelt szerb eredetű ötös trocheus, 
az ún. "szerbue manier". Isten Gábor arkangyalt küldi le, hogy áldó égi 
csókkal illesse azt a földi lányt, aki szerelmes, de mégis tiszta, feddhe-
tetlen. Gábor csak Hedviget találja ilyennek: hiszen vall róla a rózsafelhő, 
barna felhő, csillag és hangya. A tiszta isteni akarat letéteményese, a Menny 
követe találkozik a mennyre méltó Föld szublimált képviselőjével, a "földi 
menny" élő zálogával. A királyleány éppen magyarra fordított Bibliát olvas 
(ezúttal Horvát Istvánnak egy később tévesnek bizonyult föltevése volt az 
ihlető). A könyv a "vérivó magyarok Régi nyelvén új csodát beszéle". Hedvig 
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előtt feltárul a világ teremtésének és az eljövendő végítéletnek titka. Sze-
relemmel gondol jegyesére, a litván származású lengyel királyra. Ö fogja ke-
resztényi hitre téríteni a hőst és népét. Ebben a magasztos pillanatban, mi-
kor az Istenhez fölérhető női szépség és a nemzeti kultúra-terjesztő elhiva-
tottság találkozik egy szívben, Gábor angyal teljesítheti feladatát: 

"Szárnylebegve függe Gábor angyal 
Vállain a' szép királyleánynak, 
S kedvteléssel, 's üdvözült gyönyörrel 
Néze által rá, ' s a szép sorokra. 
Majd hogy el lön a'szándok fogadva, 
A' leányra áldó csókja szállott; 
Égi ajka, mint a' gyenge szellő 
Lágyan ére legszebb földi ajkat, 
'S csattanása, mint ezüst harangé, 
Mondhatatlan kedves és múló volt." 

A világirodalomban páratlan jelenet: az angyali üdvözlet, a megtestesülés 
misztériumának nemzeti újrafogalmazása! Mária akkor fogadhatja magába szent 
edényként Jézust, mikor a Bibliát olvasva Gábortól a föld legtisztább szüze-
ként ismertetett föl; Hedvig pedig a nemzeti elhivatottság tudatának pecsét-
jeként kapja meg az isteni csókot. Ám e csók ugyanolyan mulandó, mint aho-
gyan mulandó a női szépség, a vállalt feladat és a nemzeti fénykor maga. A 
transzcendenciává emelt nacionalizmus egész tragikuma tárul fel ebben a le-
gendában. 

A 30-as évek elején emeli tökélyre epigrammaíró művészetét. "Pályalom-
bok" címmel adta ki irodalmi ellenfeleit támadó vagy akár önmagát gúnyoló 
"római epigrammáit"; de nem kevésbé jelentősek Babits Mihály által igen nagy-
ra becsült s a gemma-művészethez hasonlított görögös epigrammái sem (pl. 
Pázmány, Budai temető, Magyarország czímere). Ezekben egy-egy miniatűrbe 
tudja sűríteni tragikus történelem- és emberszemléletét. Pl. így: 

Napóleon 

Nagy volt б 's nagysága miatt megdőlnie kellett; 
Ég és föld egyaránt törtek elejteni őt. 

Tűrni nagyobbat irigy lón a' sáralkatú ember 
'S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is. 

(1B33) 

.389 



Vagy pedig ily tömören tudja összefoglalni transzcendentális nacionalizmusát: 

Pázmán 

Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben, 
Megtért térítő állok az isten előtt, 

'S hirdetek új tudományt, oh halld, 's vedd szívre 
magyar nép: 

"Legszentebb vallás a' haza 's emberiség." 

Ismét egy ős-mitologémát, ezúttal isten és földi nő tragikus szerelmét öl-
tözteti a nemzeti történet köntösébe a Szép Ilonka (1833). Mátyás király va-
dászat közben talál rá az erdőben az ősz apjával élő leányra, aki belésze-
ret, majd midőn a király Budán valódi rangjában mutatkozik, a leányka szíve 
halálra sebződik; s a király majd csak sírját láthatja. Zeusz elégeti Szeme-
lét, midőn isteni mivoltában mutatkozik; de a nászból ezúttal nem születik 
egy megmenthető Dionüszosz-gyermek. (Mint ahogyan Hedvig és Gábor csókja is 
végső soron terméketlen marad.) Történeti nagyság és egyéni boldogság össze-
egyeztethetetlenségének már a Zalánban fölmerült képlete, a nyílt mitologi-
zálás sallangjaitól teljesen megszabadítva. 

A Szózat (1836) a magyaroknak Kölcsey Himnusza mellett második "nemzeti 
imája". Romantikus óda, amely vállalja és megtagadja a klasszicista, a Ber-
zsenyi korai alkotó periódusa óta nem művelt műfaj összes követelményeit. 
Tárgya van: a nemzet sorsa. S még sincsen, hiszen e sors a közös emberi sors, 
élet és halál legnagyobb általánosságának szintjére emelve jelenik meg. Tel-
jesen szimmetrikus szerkezetű: a tizennégy versszakból kettő az elsőt ismét-
li variációval, a harmadik-hetedik szabályos retorikus érvelés során emelke-
dik a középig: 

"S népek hazája, nagyvilág! 
Hozzád bátran kiált: 
Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!" 

ám a rákövetkező 8—12. strófa kétségbe vonja az első félben felsorolt érve-
ket: az ezeréves, vérrel biztosított terület birtoklását, Árpád honszerző és 
Hunyadi törökellenes harcait, a szabadságharcokat (név nélkül ismét Rákóczi-
ra utal), és jelent, amikor: 
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"És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e' hazán." 

de ez a kétségbevonás már nem érvelhet klasszicista retorikus argumentumok-
kal, csupán a vágy, a romantikus látomás, az emberiséghez méltó nemzeti óhaj 
nyelvén követelhet "éltet vagy halált". Ez utóbbi "nagyszerű", azaz orszá-
gos, teljes halál, vagyis nemzethalál. 

A vers központjában tehát az emberiség áll, mint legfőbb transzcendencia; 
a korábbi nemzeti imák virtus- vagy isten-fogalma helyett (Baróti Szabó, Ber-
zsenyi, Kölcsey), csakhogy az emberiség legfeljebb annyit tehet, ha bekövet-
keznék a dilemma pusztulásba vezető ága, azaz a nemzethalál, hogy részvéttel 
kísérje a tragédiát. 

A magyar reformkor át meg át volt szőve a herderi nemzethalál feletti 
jóslati aggodalommal. Vörösmarty Szózata azért válhatott hallatlan gyorsaság-
gal nemzeti énekké (1943-ban meg is zenésítették), mert az újjászületés pa-
rancsát ennek a fenyegetettségnek a teljes vállalásával merte megfogalmazni. 

Szerelmi lírája még egy nagy periódust mutat fel a harmincas évek végén, 
a negyvenes évek elején. Ihletőjük egy ismeretlen (vagy több ismeretlen?) 
nő, azután pedig Csajághy Laura. Három példát emelnénk ki, annak illusztrá-
lására, hogyan tudta Vörösmarty gondolati lírájának ellentétrendszerét meg-
jeleníteni a szerelmi tematikában. A Késő vágy (1839) lírai önéletrajzot 
konstruál a későn felébredt és racionálisan reménytelennek tűnő szerelem je-
gyében. Az évszak-metaforika nyelvén az őszből visszatekintve idézi fel az 
ifjúság tavaszát, de teljesen ennek a tavasznak eltemetett és megtagadott 
nyelvén. Az Éj és csillag (1841) a Zalánból, a Csongor és Tündéből és lírai 
versek tucatjaiból ismert semmi-szimbólumot, az Éjt azonosítja a lírai Én-
nel. Ez az Éj reménykedik az isteni princípiummal, a csillag képében megje-
lenített Szerelemmel való egyesülésben; s noha létformája a tökéletes sötét-
ség és kiüresültség, mégis б a letéteményese az emberi hitnek, a föld minden 
aspirációjának. 

Fel kívánom vinni 
A' mit rejt a' hit, 
A' föld' gyermekének 
Édes titkait. 

.391 



Azt az epikus helyzetet sikerült tehát tökéletes lírai közegbe áthelyezni, 
amely a Zalánt író ifjú költő váteszi elhivatottsága óta meghatározta költői 
öntudatát. Végül a Laurához írt Ábránd (1843) merészebben él ugyan a mitikus 
allúziókkal, mint bármely korábbi szerelmes verse, azonban ezeket olyan gon-
dolati konstrukcióba helyezi, amely az ellenpontként feltételezett szerelmi 
tárgy, vagyis a leány vonatkozásában megszünteti az egyértelműen leképezhető 
szimbolikus megfejtés lehetőségét, azaz nem ellenponttá teszi a költő mito-
logikus önábrázolásához, hanem közeggé, ahol az a mitologikus szenvedély le-
játszódik és irányt változtat. 

A következő vonulat, amellyel foglalkoznunk kell, a gondolati lírának a-
zok a nagy reprezentatív darabjai, amelyekből leginkább megfejthetók a költő 
nézetei az emberiség általános hivatásának és a konkrét politikai cselekvés-
nek viszonyáról. Egy nemzetközi vállalkozás résztvevőjeként írta a könyv-
nyomtatás föltalálójának tiszteletére A' Guttenberg-albumba című epigrammá-
iát (1839). Korábbról ismert ellentétes jelkép-párjai itt bizonyos modifiká-
ción mennek keresztül. Az Éj, amely korábban a romantikus Semmi megfelelője 
volt a költészetében, itt visszaminősül kisbetűs éjjé, azaz az elmaradott-
ság és reakció felvilágosodás korból ismert jelképévé. Ennek megfelelően a 
napfénynek egyértelműen pozitívnak kellene lenni: Vörösmarty kételyei viszont 
ezt nem engedhetik, hiszen a haladás végleges megoldások helyett egyelőre 
csak "áltudományt" teremtett. A háború—béke ellentétpárt látszólag hagyomá-
nyos értelemben használja, de a békéhez fűzött jelző, a "szent" bizonyos 
utópisztikus jelleggel ruházza fel az ideális történelmi állapotként jellem-
zett békét. A szegényeket és a gazdagokat nagyjából avval az ellentét-párral 
jellemzi, ahogy a Zalán futása álomjelenetében, de ebben a versben egyértel-
műen a kapitalizmus ellentmondásaira utal. Az erre következő látomásjelenet-
ben olyan kulcsfogalmat, az "igazságot" használja a föld bajait megoldó pa-
nasza gyanánt, amely a korábbiakhoz képest ismét eltolódást jelöl a társa-
dalmi igazságtalanságok konkrétumai felé. Ha használhatjuk azt a kifejezést, 
hogy "liberális utópia" (Lukácsy Sándor használja Vörösmartyval kapcsolat-
ban), akkor ez erre a versre bizonyára áll. 

A zeneszerző budapesti hangversenyéhez fűződő Liszt Ferenchez című óda 
(1840) az Európa-szerte híres magyar származású zenész köszöntését minden 
erőltetettség nélkül tudja felhasználni a hazai bajok ostorozására s egyút-
tal az e percben ideálisnak látott nyugati társadalom, a Lajos Fülöp-i Fran-
ciaország összevetésére. Az az ideális kép, amelyet erről a Franciaországról 
rajzol, alkalmat nyújt arra, hogy egyszerre buzdítson harcra s ugyanakkor 
célképzet gyanánt kitűzze az utópikus szent béke látomását. 
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A magyar liberalizmus legnagyobb alakja, Széchenyi István már az 1833-ban 
kiadott Stadiumban a reformkor költőit a legmélyebben megihlető módon felvá-
zolta azt a világhelyzetet, amelyben a magyar nemzet újjászületésének meg 
kell történnie. Ha látott is sok lelkesítőt a nyugati társadalmakban, legrú-
tabb szégyenfoltjukként jelölte meg az amerikai rabszolgaságot. "Elérik va-
laha a nemzetek az erkölcsiség s értelmességnek azon magasságát, bízom a 
perfectibilitas szellemében, midőn egy nemzeti famíliának minden tagja sze-
rencse s dicsőség templomátul egyenlő távolságra helyeztetve, abba mindegyik 
beléphet, ki belbecse által oda felemelkedhetik, s midőn némi alkotmány még 
egy pyramisnál erősebb golyóhoz lesz hasonló, melly, mint a csillagok milli-
ard évekig bomlatlan forognak tengelyeik s napjaik körül, úgy fogja most tő-
lünk nem is sajdított boldogság és nagyság fényében századokon keresztül há-
borítlan összehangzásban végre megdicsőült lényekhez közelebb emelni az a-
gyag fiait. De milly messze áll az emberiség még ezen ponttul, midőn a le-
folyt századok bizonyítása szerint a respublicák eddigi próbái — pedig sem-
mi egyéb, mint egyedül intelligentia híja miatt — mindig sikertelenek valá-
nak; s csak azért tartanának és tartatnának némi magokat a másokat mystifi-
cáló okoskodók által szabadrespublicáknak, mert az ezernyi heloták, romai 
rabszolgák s amerikai szerecsenek égbe-kiáltása — még nem hangzott elég e-
rősen az emberiséget megvető embernek füleiben 'hogy az iszonyú hazugság!" 

Vörösmarty legnagyobb szabású filozófiai ódájában, a Gondolatok a könyv-
tárban címűben (1844), az Akadémia könyvtárában szertepillantó tudós figurá-
ját megszólítva, de gyakorlatilag önmegszólítással élve veti fel a polgári 
társadalom, azaz Nyugat-Európa és Amerika, valamint a kapitalizmus felépíté-
sére igyekvő, de annak átkaiban még nem részesülő, elmaradott feudális Ma-
gyarország ellentétét, ill. keresi azt az emberi-politikusi magatartást, a-
mely ezt az ellentétpárt tudomásul véve cselekvésében mégsem bénul meg. Miu-
tán mottószerűen előlegezte témáját, az ellentmondás képi megjelenítésére 
felhasználja azt a tényt, hogy a fennkölt eszméket hirdető könyveket az em-
beriség levetett rongyaiból készült papírra nyomtatták. Érthető tehát, hogy 
eljut Széchenyi előbbi gondolatmenetéig: "Irtózatos hazugság mindenütt!", 
sőt, Széchenyi érveléséből a néger rabszolgák elnyomatását is beidézi. A vé-
gén a sztoikus kötelesség-morál fölcsendülő parancsa, ti. hogy: 

Mi dolgunk a' világon? küzdeni 
Erőnk szerint a' legnemesbekért. 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll 
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— arról tanúskodik, hogy a Zalánban felismert alapképletet, vagyis az örök 
éjben forgó sorskeréken fölemelkedő és leszálló nemzetek látomását hogyan 
sikerült Vörösmartynak — Széchenyi teóriájának és a reformkor optimista 
gyakorlatának megfelelő módon — praktikus történetfilozófiává váltani. 

Azonban ez a reformkori bizakodás nagyon sok fenyegetettségnek volt ki-
téve. Lengyelország példáját a kor gondolkodói és költői rettegve figyelték: 
hiszen benne láthatták a nemzethalál megvalósultát. 1846-ban pedig, midőn az 
osztrák uralom ellen fölkelt galíciai lengyel nemeseket a bécsi udvar a feu-
dális elnyomatásban élő (részben nemzetiségi) parasztok irányított lázadásá-
val véresen kiirtatta, a magyarok immár saját feudális és nemzetiségi viszo-
nyaikból is levonhattak egy végletekig pesszimista tanulságot. Vörösmarty 
az Emberek című verssel reagált. Ez a hatalmas költemény formájában talán a 
Goethétől felújított szkolion-műfaj hatását tükrözi számozott és egymás kö-
zött erős párhuzamosságokkal, szerkezetben hasonlóságokkal összekötött stró-
fáival. Mitikus képekbe burkolt világtörténelmet ad, a pátriárkák korától, 
azaz az antik társadalomtól a feudalizmuson keresztül a modern, kapitalista 
jelenig. Bármilyen volt is a társadalmi formáció, az ember mindig pusztult. 
Innen a strófák végén visszatérő refrén: nincsen remény! Az utolsó versszak-
ban, amely meg is kettőzi ezt a refrént, egyetemleges magaslatra emelkedik a 
költőnek az emberről formált képe, antropológiai látomása. Eszerint az embe-
riség konstitucionálisan rossz, alkalmatlan a Föld benépesítésére. 

A szabadságharc leverése után, 1851 telén írta Előszó című versét. Vi-
lágképe, noha látszólag rokon az Emberek című versével, voltaképpen pontosan 
a fordított. Ott ugyanis az ember, a társadalom alkati hibájából következik 
a tökéletes reménytelenség, itt viszont a kozmosz erői fogtak össze a jó-
szándékú ember elpusztítására. Ahogyan az előbb az ember fájt a földnek, itt 
a kozmikus tragédiává növelt látomás után, amelyet a bukott harc ihletett, 
az Isten bánja meg, hogy teremtette a világot és az embert. Míg az előbb a 
vers olvasója élhetett azzal a kibúvóval, hogy a sár-alkatú emberrel szem-
ben legalább a kozmosz ember nélküli rendje hibátlan, itt az egész teremtés, 
élő és élettelen világ bizonyul elhibázottnak. S a vers mégis az emberek 
mellé áll, az őket elpusztító kozmosszal szemben. 

Ez az elégikus-ironikus tónus utolsó nagy versében, az 1854-ben írott 
A vén cigány című rapszódiában a verszárlatban ismét, mint korábbi életművé-
ben annyiszor, átcsap a himnikus bizakodás tónusába. A vers a krími háború 
híreinek légkörében született: Vörösmarty ekkor azonban már túl volt azon, 
hogy aktuálpolitikai tanulságokat vonjon le egy-egy világeseményből. Pedig 
Magyarországon ebben az időben sokan bizakodtak abban, hogy ha Oroszország 
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alulmarad, Magyarországon is megszűnik az abszolutizmus. Vörösmarty azonban 
kozmikus távlatokban veti fel ismét az emberfaj jövőjénak kérdését. A vén 
cigány megszólítása mint keret ráadásul — a burkolt költői önmegszólítás 
révén — egyúttal ars poeticává is teszi a verset. Zaklatott képekben, láto-
másokban villantja fel a kozmosz és az emberiség gyászos sorsának, elhibá-
zottságának alapszimbólumait: a lázadó angyalok bukását, Káin gyilkosságát, 
"Prometheus halhatatlan kínját". Azonban a versvégi fordulatban az Isten és 
a világ kiengesztelődésének bibliai alap-jelképéig, Noé bárkájáig tud visz-
szanyúlni. 

Vörösmarty pompás gazdagságú költészetét természetesen korántsem lehet 
leegyszerűsíteni a tárgyalt versekre. Azonban ezekben a versekben vélhettük 
bizonyíthatónak azt a meggyőződésünket, hogy éppen Vörösmartyban vált világ-
értékűvé, az emberiség sorskérdéseivel nemcsak érintkezővé, hanem azonossá a 
magyar történelemnek költészetünkben megjelenő problematikája. Vagy ahogy 
Horváth János mondta: 

"Ihletének jelzett komplexsége, spontán felajzottsága, kozmikus nagysze-
rűség és erkölcsi értelmű alanyisága határozza meg világraszóló ritkaságként 
egész gyönyörű költészetét. Mindaz, ami a magyar nagy félszázadban a művelt 
emberiséggel azonosulni kívánó nemes magyar törekvés volt, mintegy kitisz-
tultán, ünnepi felmagasztosultságban szemlélhette magát e költészetben. Ha 
van a történelemnek, ha van a nagyot akaró emberi korszakoknak lelkük, Vö-
rösmarty költészetében ily lélek világol. Ha volt költői csíra abban a gon-
dolatban, mely a XVIII. század vége felé közcéloknak rendelte alá a megújho-
dó irodalmat: az Vörösmartyban fejtette ki egész lírai hatalmát." 

(1981) 
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B O D R I F E R E N C 

EGY KÖTŐSZÓ KIHANTOLÁSA: WOJTICZKY GYULA 1887-1958 

"Kötőszó vagyok: földnek, csillagnak barátja, 
ki nélkül nincs egész..." 

"Dalaim csak színfoltok lelkemen, 
Nagy távolságból fénylő sugarak; 
De érzem ősforrását a fénynek, 
Én érzem már a szűrődő Nyarat, 
Melyben megolvadnak a bánatok 
És utolsót sikolt a gyötrelem, 
S mint a habos Tejút fehér homályán 
Csudákat várón fürkészget szemem..." 

(Versek a XXX. századból, 1913. 
Előhang) 

A költő neve ("kötőszó-szerepét" egyik versében maga határozza meg), a-
melyet még az elmélyültebb munkásmozgalmi dokumentumok és alaposabb irodalom-
történeti résztanulmányok is hol szimpla, hol dupla vével kezdenek, a közke-
letűbb kézikönyvekben és ismertebb annaleszekben alig szerepel. Emellett 
ferde irányú súrolófények érintik emlékezetét. És bizonnyal nemcsak az erőt-
len lírai életmű vagy a még 1919 nyarán szerzett és utóbb magalapozatlannak 
tűnő vádaskodások okán, inkább talán azért, mert kicsiny az árnyéka a fények 
körül, "kötőszó-voltát" óriások takarják a kutató lámpák elől. Feltehetően 
szándékok nélkül, de mégis valóságosan, pedig a "csillagnak barátja nélkül 
valóban nincs Egész", bolygók keringenek az égitestek körül. 

A költői termés iskolásán erőltetett és erőtlen, mint a kortársak közül 
nem egy hasonló indíttatású, nekifutású, majd végkifejletű életmű ilyen: a 
sor szinte végtelen. De a lírai hit és a munkásmozgalommal elkötelezett pá-
lya vonulataiban és tartalmaiban változatos. Érdemes figyelmünkre, és nem-
csak a többszörösen megidézett és szinte csontig rágott Ady-dedikáció miatt, 
izgalmas egészében is. Igaz, a lírai vetést és aratást (ha volt) mégis ez a 
predesztinációsnak vélt és vallott találkozás, majd ennek emlékezetes költői 
eredménye határozta meg: a megtépetten lángoló, tíz évvel fiatalabb és bé-
lyeges "költő-társ" és az akkor 35 éves Ady Endre kétszeri randevúja, A XXX-
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ik századból" (helyesebben és a kéziratban "XXX-ik század") című Ady-vers a Nyu-
gat 1913. november 16-i számában, a verscím alatt a később sok fejtörést (vagy 
talán semmit, éppen negációt) okozó dedikáció: "Wojticzky Gyula, ifjú költő-
társam ilyen című verseskönyvébe írtam, és nagyon szívesen, prológusként." 

A korábban személyesen átadott és a verscímben megidézett Wojticzky-költe-
ményeket, ugyanúgy — Az Újak irodalmáról című, Szittya Emillel közösen írt-ki-
adott füzetkét (1909) és a tervezett verskötet kézirattömbjét meleg sorokkal 
nyugtázta Ady ("az érdekes s engem fölöttébb érintő s megható verset köszö-
nöm — Ady Endre"); utóbb nyújtotta át a maga verses ajánlását, engedélyt ad-
va "jó és édes fiamnak", hogy bevezetőül közölje a Versek a XXX-ik századból  
(Bp. é. n. — 1913 — Világosság ny.) című lírai füzetke elején. A nyomda a 
Népszava műhelye volt. A Költő és a "csontos, darabos arcú fiatalember" ta-
lálkozása Bresztovszky Ernő közvetítésével jött létre, mint erről az Emléke-
zések Ady Endréről című nagyszerű gyűjtemény 3. kötetében (Bp. 1987), Bresz-
tovszky Ede "Ady-mozaik"-jában olvashatunk. Utóbb néhány újabb adatot Kova-
lovszky Miklós kitűnő jegyzeteiben. 

Az Ady-vers először tehát itt és a Nyugatban olvasható, majd az 1914 
februárjában megjelent Ki látott engem? kötet A kényszerűség fája ciklusá-
ban, a Hunn, új legenda, a Tavasz van, úrfi és mások társaként. 

1912—13 Ady számára ismét nagy lélekfordulások és kataklizmák, az Új, ta-
vaszi sereg-számla, az Új, virágos ifjúsággal, A Tűz csiholója vagy a Megunt 
csatazaj ideje— közben a "kis női csukák", a személyes és a nagytörténelem — , 
egyben A szépítő öregségé, utóbb a Megint sokan néznek, a Kétféle velszi bár-
dok (ajánlás!), az Élet helyett órák, Az egyedüliség vigasza, a Minden rém 
riogat és mások (levelek!) jelezhetik a költő megbomlott helyzeteit és ten-
gerfelszíni állapotát. Emellett az ismételten sokasodó "versküldések" és a-
jánlások a Nyugatban, majd a kötetben, a ciklusok és versek előtt. 

A névsor sokfelé tekintő és változatos, csak A kényszerűség fája ciklus-
ban (amely egészében Hatvany Lajosé, a Ki látott engem? kötet egészében pe-
dig Ignotusé) verset kap Földesi Gyula (sic!), Zuboly (Bányai Elemér), Geb-
hardt Ferenc (Föl, föl, Uram), Kaffka Margit, Hatvany Lajos (Hunn, új legen-
da), Révész Béla, Kabos Ede, a "kedves kis titkárom" (Steinfeld Nándor), 
Schöpflin Aladár, Bécser János (a zilahi rajztanár, a költő "bankárja"), Ba-
lázs Béla, Bresztovszky Ernő, Fenyő Miksa és Papp Viktor — bennük régi és 
új ismerősök, sokarcú választások és vonzódások megszemélyesítői, tanúi és 
részesei. Köztük Wojticzky, aki számára az élmény életfogytiglan meghatáro-
zó. Az Ady-ajánlás fakszimiléje még az Iramok hátán című Wojticzky-verseskö-
tet (Cluj-Kolozsvár, 1927. Radio к. Cultura műintézet ny.) belső címoldala 
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előtt is megtalálható, az Adyval megvalósult két személyes találkozást töb-
beknek és több változatban maga az "ifjú költő-társ" meséli el, mások a vi-
lágháborús vagy forradalmi élményeiket. 

Ez a "magas, szökés, később őszülő férfi", aki "igen nehéz operáció után 
halt meg az ötvenes években" — olvashattuk legutóbb Sztojka László Egy Ady-vers 
története és annak eltérései című adatközlésében (Irodalomtörténet, 1972, 486— 
488. 1.) — 1920 után Kolozsvár jellegzetes figurája lett, átélte itt mindazt, 
amit számára a változó történelem előírt és nyújthatott. A fotókópiáról megi-
dézett, az Ady-kötetekben valóban eltérésekkel közölt vers, tehát a kéziratos 
és a nyomtatott változat között sokszor még értelmet zavaró elírás, félreol-
vasás is található. Pl. a nyomtatottban "...ma minden magyar elválik" olvasha-
tó, a kéziratban "elvágyik" szerepel, Sztojka meggyőzően sorolja a további 
eltéréseket, a kézirat mellett tájékoztatója maga Wojticzky volt. 

A bökkenő csupán annyi, hogy már Sztojka fakszimiléje sem az eredeti kéz-
iratról, inkább ennek egy kópiájáról (másolatáról?) készült, tehát harmadla-
gosan reprodukáltan látható. Az adatközlőnek Wojticzky elmondta a kézirat 
elkallódásának zegzugos történetét. Az Ady-aláírás minden kétséget kizáróan 
hiteles a kéziraton, de legalábbis szokatlan a kézírásos verssorok írásfor-
mája: Ady kezétől származottnak biztonságosan nehezen lenne állítható. Az 
elírások és helyesírási hibák "gazdagsága" és (valljuk meg) a vers szokatlan 
lírai erőtlensége ha nem is kételyt, de legalább gyanút ébreszthet bennünk. 
Nos, nem a vers hitelessége (ott a Nyugat és a Ki látott engem? közlése), 
inkább a költő elmélyülésének mértéke iránt, bár korántsem állana szándékom-
ban Kosztolányi egykori "revíziós érveit" újraéleszteni. 

A kézirat éppen a megőrzés szándékával mindenesetre eltűnt Sztojka Woj-
ticzkyval való találkozása idejére, csupán fotókópiája volt látható, a "fél-
tékenyen őrzött lap" Wojticzky egyik "jó emberének" tulajdonából ismeretlen 
helyre került. "A jóember, rokona, barátja, azóta szintén elköltözött az é-
letból, az eredeti vers nincs sehol, így a fotókópia a jelenlegi alapunk, az 
eredetit helyettesítő..." — írja Sztojka, és bizonnyal a sok mindent sejte-
tő három pont hivatott idézni az adatközlésből hiányzó konkrétumokat, neve-
ket és dátumokat. A versváltozat meggyőző bizonyítására azonban ez a kópia 
is elég, az ismeretlen Wojticzky-adatok hiányos és fehér foltokban gazdag 
világú beszerzése a "kötőszó búvárának" nem kevés fáradságába került. Köszö-
net minden Watsonnak Sherlock Holmes (?) körül. 

A versszöveg kézírása talán mégis inkább Adyé (Steinfeldé?— Földessyé?), 
és bizonyosan nem Wojticzkyé. Egyrészt azért, mert ez a gyanú nyugodtan ki-
zárható, másrészt pedig azért, mert az általam ismert és látott Wojticzky-
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dedikációk (Molnár Györgynek, másutt "Győri Illés István, kedves, jó bará-
tomnak ..." a Kötőszók belső címoldalán; "A Fórum szerkesztőségének, szíves 
elbírálásra, barátsággal" — az Egy szocialista kiáltványa című verseskötet 
— 1947 — a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárába Vértes György tulajdonából 
került) egészen más formaképzésű tollvezetésre vallanak. A köszöntés a költő 
szociáldemokrata voltára talán. 

A XXX-ik század (A XXX-ik századból?) című Ady-vers filológiai értékelése és 
értelmezése, a szöveg "pontosítása" inkább talán az Ady-tudósokra vonatkozik. A 
Sztojka által jegyzettek és a fakszimile összehasonlításokra csábítgatják a ta-
nulmányozót. Wojticzky egy saját írásában (Ady és az erdélyi fiatalok — A Hang, 
1933. október 15.), majd egy interjúban (Jávor József: Beszélgetés Ady "ifjú köl-
tő-társával" — Újság, 1943. július 10.) felidézi a nevezetes találkozást, a "kap-
csolat" és a vers történetét. A kontaktus szorosnak aligha nevezhető, Wojticzky 
tanú inkább és korántsem résztvevő. A találkozás legfeljebb kétszeri, bár utóbb 
szinte végzetszerűen meghatározza nemcsak a "költői attitűdöt", de hősünk ne-
vének fennmaradását az utókor előtt. És igazat kell adnunk Gaál Gábornak, aki 
a "meglehetősen furcsa könyvet" (Iramok hátán — 1927) elemezve a Korunkban 
(1927) az Ady-élmény primátusát ott és akkor már kissé provinciálisnak tart-
ja, ugyanígy a költőt Ady-epigonnak ("bár nem tudatilag"?), egyben "konvul-
zív, gondolkodó fő s léleknek", akinek "egy versein túlmenő aprólékossága 
van önmagával szemben: minden mozzanatát versei életének fontosnak tartja..." 
(Gaál Gábor Válogatott írások I. — Bukarest, 1964). Nos, az a költő vethet-
né Wojticzkyre az első követ (ha akad), aki nem tesz így. 

Bizonnyal érdemes és tanulságos lenne alaposan és a dolgok mélyáramát is 
kutatva eltűnődnünk Ady "vers-küldésein", amelyek áramába Wojticzky is ke-
rült. Az "ajándékozások" a költő "szociológiai helyzetének" és sokszor labi-
lis közérzetének példás bizonyítékai. A jelzett ciklusban (A kényszerűség 
fája) a közvetlen bajtársi és baráti kör, amellett egy tágabb és lazább 
"holdudvar" jelentkezik. Az ezt követő ciklus (Sípja régi babonáknak), majd 
a többi szellemében és táguló köreiben még inkább szélesíti a kitapintható 
"vonzásokat és választásokat". 

Örömmel nyugtázható, hogy az újabb Ady-gyűjteményekben ismét előtűnnek a 
dedikációk (ld. erről a témáról e sorok írójának vitáját Vargha Kálmánnal a 
kecskeméti Forrás 1976-os évfolyamában), a feltehetően árnyaltabb "szocioló-
giai portrét" ígérő munka így könnyebben elvégezhető. Az Ady-kutatás és 
-bibliográfia (Vitályos László—Orosz László; Bp. 1980. az MTA Könyvtára) 
jórészben jegyzi a címzetteket (sokuk nyilatkozott, így Wojticzky is), de 
vannak a névsornak "fehér foltjai", pedig a "pontos leltár" forrás lehet a 
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költő szellemi és társadalmi (társasági?) vonzódásait, helyzetét, akár lel-
kiállapotának változásait illetően. 

A Szeretném ha szeretnének című kötetben (1909) indul a "folyam", A ma-
gunk szerelme (1913) és a Ki látott engem? (1914) címűekben tetőzik, mindkét 
költői életszakasz a "pályája csúcsán álló tekintély, nagy név" (Sztojka 
megállapítása ez) nehezebb ideje az adatok és a magam ítélete szerint. így 
még az ismeretlen (és bizony szerénytelen) Wojticzky is nyitott kapura ta-
lált. Bár úgy tűnik, övé az egyetlgn új név a régi jó társak és egykorú ba-
rátok között. 

De ez talán mást is bizonyít, ugyanígy a Garami Ernőnek küldött Rohanunk 
a forradalomba előbb, a Bresztovszky Ernőnek ajánlott Én fáradtam el egyide-
jűn: Ady kapcsolatkeresését a hazai szociáldemokráciával, emellett ennek buk-
tatóit és szerteágazásait, a furcsa és korántsem egyértelmű fogadtatást. 
Wojticzky, a szociáldemokrata ifjúsági vezető, az Ifjúmunkás cikkírója és 
egykori szerkesztője feltehetően nemcsak rokonszenvet (a kéziratos versfüzér 
— úgy tűnik — alig), de valamiféle bús és csakazértis ellenkezést váltha-
tott ki Adyból a többiek iránt. A meleg és baráti fogadtatás talán afféle 
fricskát jelezhet a költőt sokszor kényszeredetten és féltékenyen, többnyi-
re nem szívesen fogadó mozgalombéliek előtt. Hiszen Wojticzky nemcsak verse-
ivel, de az 1909-es füzetkével is igazolta feltétlen rajongását, a "muszáj 
Herkules", a Népszava feltételekkel vállalt munkatársa (Küldöm a frigy-ládát, 
1909) ezen a szálon is megmutatkozik; a Magyar Király Szálloda, a penziók, 
kórház és szanatóriumok (1912—13) ajtajai nyitva állanak minden tiszta szív-
vel és nyitott lélekkel kopogtatva érkező előtt. 

Wojticzky így érkezik, szabad az út Ady elé. És bár sem 6, sem a kortár-
sak nem szólnak a fáradt fejedelem erőtlenségéről, a körülményekből mindez 
így következhet feltételezésem szerint. Ezt sugallja az 1913. november 16-i 
Nyugat-szám "verskörnyezete" (Az én ingoványom, Új Tavasz ez, Nő van mellet-
tem. Aki magának ál, Öregszünk, öregszünk, öregszünk, "A XXX-ik századból", 
Nem nagy dolog) és az ajánlások: "Kedves kis titkárom", "Kis Senkim", Krúdy 
Gyula, Kuncz Aladár, Wojticzky a versek fogadói és tulajdonos-címzettjei. 

Ugyanígy sugallja A XXX-ik századból lírai parainesise is, a túlzott jö-
vőbe tekintő ifjú enyhe feddése, a "kínságos és mégis szent, mai Mával", az 
"arasznyi jövőkkel", az álmodozással való eltúlzott foglalkozás igényének in-
telmei. Afféle modernkedő és a "hagyományra licitáló" Rip van Winkle lehe-
tett Wojticzky Ady előtt, az ajánlásból kitűnőn az analógia Adyban ugyanígy 
felmerült. "Mert jaj annak, aki kihull a Mából..." — vallja és jegyzi meg 
intőn Ady. Az ajánlás lényege és "üzenete" ez, és az intelem valójában el-
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lentmond az "előszót" követő versek sugallatainak. A kétszer nagy betűvel 
jegyzett "Mát" kivéve ezek a sorok a kéziratban és a nyomtatott változatban 
egyformák és változatlanok: a Lényeg bennük rejtezik. 

Jelezve Ady konzekvenciáit a korral és a jövő iránt, ugyanígy a tíz év-
vel ifjabb "jó fiam — édes fiam" "kandi szemének" távoli horizontkeresésé-
ről alkotott véleményt. A furcsa magatartás nyilvánvaló kilátástalanságát és 
naivitását, az elfordulás modernkedőn romantikus oktalanságát, a gondolkodás-
ban és jelen idejű horizontban atyai érettségű költő lírai kételyeit. 

Végtére Wojticzky találhatott volna megértőbb és a maga mértékéhez mél-
tóbb kaliberű "csillagot" kötetének és verseinek ajánlójául akár a pártveze-
tők, netán a Népszava belső munkatársai között. Hogy nem így cselekedett, ez 
igényét jelzi (egyben helyzetét), javára írható. A kötetke legfőbb értéke 
így az "előszó" lett — az ezt követő "eredeti" versek sora és értéke az ön-
álló halhatatlansághoz valóban kevés. 

De vannak a költőnek korábbi és további, egyéb érdemei — figyelmünket 
ezek ébresztgetik — ; a sors, amelyet választott, amelyben része lett. Akár 
a további lírát és pályát meghatározón. Az Ady-vers szövegváltozatain gyöt-
rődjenek inkább az ítéletre és megoldásokra többnyire kész filológusok. Rej-
télynek ez sem kevés. 

x 

Az 1924—25-ös kiadású Genius — Új Genius (Franyó Zoltán aradi folyóira-
ta), majd az 1925—26-os Periszkóp (Szántó György hasonlója) antológiái (Bu-
karest, 1975, ill. 1980. Kriterion K.) rendre idézik a két folyóiratban egy-
kor megjelent Wojticzky-verseket, amelyek szókészlete, szokatlan, sokszor e-
rőltetett szókapcsolatai és mondatfűzései valóban Ady igézetéből származtat-
hatók. De a szókép-világ és a szimbolika már az expresszionizmus mindenséget 
átívelő (bár a legsivárabb) iskoláiból valók, sokszor zavarosak, olykor ta-
szítanak. 

Az ekkor kolozsvári újságíró Wojticzky tudatában feltehetően a szociál-
demokrata indíttatású munkásmozgalom és a mindenkori avantgárd szoros kap-
csolatának erőtlen sorsszerűségtudata élt, innen a sokszor sótlanul "kozmi-
kussá érlelt", bár többnyire tiszta tartalmú líra manifesztációs jellege és 
választásai. A legtisztább szándék erőtlen versvilágot teremt. 

Franyó Zoltán folyóiratában "elég gyakran olvashatjuk verseit, aki Ady-
epigonként él a tudatunkban — írja Kovács János az 1985-ös antológia beve-
zetőjében — , de az idő tájt avantgárdista kísérleteket folytatott — cse-
kély művészi eredménnyel...". Nos, a Geniusban, majd az Új Geniusban elszór-
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tan hat Wojticzky-vers jelent meg az expresszionista kísérletek közül az an-
tológia repertóriuma szerint. A versekben a szerző a "pszicho-reálizmus" lí-
rai stílusát vélte felfedezni és megalkotni, az Iramok hátán című kötet Utó-
szava erről tanúskodik. Ehhez az egyszemélyes irányzathoz Wojticzky további 
működésében és köteteiben mindvégig hű maradt, egyetlen aláírást (a magáét) 
jegyző kiáltványának elméletével és Gaál Gábor elemző bírálatával utóbb még 
találkozunk. A manifesztáció korántsem eredeti, bár érdekes szintézist ajánl. 

A Periszkóp-antológia szerkesztője (ugyancsak Kovács János) az egykori 
folyóiratban megjelent egyetlen Wojticzky-vers ("Feleség, asszony, nagy Bi-
zalmam. ..") közlésének maga kreálta vádja alól felmenti Szántó Györgyöt (sze-
rinte ezért az új szerkesztő, Zala Béla a "felelős"), és mellőzi az antoló-
giában is szereplő hosszabb szabadvers-hitvallás "irodalmi minősítését", ha-
sonlóan felemás okokból és szándékból ugyanígy másokét. 

A valóban zavaros képvilágú ("...combosan kergetőznek a búra hasalt ősz-
nek meztelen lányai...", "••.alszik a jövő, alantról nem lát a zörej..."), 
zörgő ritmusú és kopogós rímsorú, ferde szóképzésű versszöveg ("...távolba 
űzöm az egyke hálót: jöjjenek a daccal válók, a búcsútlan búcsúzók, csókszí-
vó, kísérő, poros beteltek...", "nászágyaim nevető leplén anyátlan kölykeim 
heverjenek, elvitt gerincem nyakas rugói, mint összenőtt csontok nyúljanak 
utánam, s röhögjön bennem az utálat...", "felhőzött, gyarló évpirámok, ... 
hulljanak a régi violák..." stb.) a hányatott sorsra még inkább hányatott 
gondolatokkal utal. Ugyanakkor mindez (bennem legalábbis így) furcsa rokon-
szenvet ébreszt a fátumosságot és a végletes képzavarokat illetőn: szinte 
jelzi a kimondhatatlanság erőfeszítéseit, a meghökkenés kényszerét — a lí-
rai anyanyelvvel egy erőtlen "muszáj Herkules" birkózik itt. 

A befejezhetetlenségre nem csekély számú pont utal a sorvégeken, ugyan-
így szaggatott vonalak, a vers- és képfolyam túlnő révészén, megállíthatat-
lan már szinte a költő előtt. Az újszerűség leküzdhetetlen kényszere olykor 
szánalmat keltőn feltűnő. A legelfogadhatóbbak a valóban Adytól örökölt vi-
lágú sorok ("...csituló csöndbe dőljenek a hárfák, mikor én a poklot, a pok-
lot akarom... ", "...ma torkára mennék démonoknak, mikor forognak...", "bújva^ 
botolva, űzve vércsatakban...", "áldassék a Sors, mely vétkezett..."), a 
forrás és élmény kimeríthetetlen. Kár, hogy belészorultak más ágú búvópa-
takok. 

A belső és fékezhetetlen feszítő erő sok ágú képzavart teremt ("...ma 
égő, lázongó szívemet egy fölkapart, hetyke világon sírom át...") — úgy tű-
nik, valóban provincializmus ez, benne a kitörés vágyának, az erőltetett 
"másságnak" sanda kényszere. 
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Wojticzky feltehetően a maga köteteinek egyszemélyes kiadója, a nyomta-
tás költségeinek finanszírozója volt. így lett az általam feltételezett és a 
versekben megmutatkozó feszítő szándékban valami meghatóan rokonszenves is. 
Tartalmaiban mindenképpen, talán a tiszta szándékú fűzfapoézis harmata: a 
hit ereje és az alkotás erőtlensége egyaránt kozmikus méretű. Az "avantgárd 
naiv költőjét" látom Wojticzkyben, afféle Hazafi Verái Jánost Ady, az exp-
resszionizmus és a munkásmozgalom körül. Többnyire rászedett és olykor rá-
szedő, б talán valóban a XXX-ik századnak szánta versrémeit. De gondolkodása 
eszázadi: verssel tiszteleg (talán először magyarul) Marx és Engels szobra 
előtt (1913). Üzenetei a XX-ik század ifjaihoz szólnak, Világszövetségről és 
a Tulajdon ellen dalol. 

Akár a korai paraszt- és munkásmozgalmak századfordulójának autodidakta 
"népköltészete", a városi folklór legizzóbb darabjai — és feltehetően ez az 
"irály" az, amelyet Gaál Gábor szimpatikusnak talált. 

Minden Wojticzky-kötet oly módon "továbblépés", hogy az előző füzetek 
jelesebbnek ítélt darabjai új változatokban a következőkben ismét megtalál-
hatók. így az Ir_amok_hát_án címűben, a Kötőszókban (1934) és az Egy szocia-
lista kiáltványában (1947) egyre megrostáltabban az újabbak után, egyszerre 
nyújtva az "Ady kísértést" és a "modernebb" megfogalmazásokat. A tematikus 
ás tartalmi "mező" egyre bonyolultabb és vészfelhősebb világról tanúskodik, 
a történelem sokfelől "érintette" a költőt, az "üzenet" komorabb, majd kide-
rül ismét 1944 után. Kolozsvár ekkor szabadult. 

Egyedül Kovács János jegyzi (a Periszkóp-antológia mutatójában) Wojticz-
ky Gyula halálozási dátumát (1958). A szerzőt "romániai magyar költőnek, 
lapszerkesztőnek" nevezve, ezen a nyomon tovább indulhatunk. De Kolozsvárra 
Wojticzky már krisztusi korban érkezett, izgalmas előzmények után. 

Az 1919-es budapesti nyár után Erdélybe emigrált, Kolozsvárt megtelepedő 
egykori szociáldemokrata ifjúsági vezető ("szociálista párttitkár, pártlap-
szerkesztő" Osvát Kálmán Erdélyi Lexikona szerint) a forradalmak idejében a 
gödöllői járási direktórium, ezen a szálon a Pest megyei Munkástanács tagja, 
a Magyarországi Szocialista Párt Kongresszusának (1919. június 12—13. — a 
Parlament üléstermében), majd a Tanácsok Országos Gyűlésének (június 14—23. 
— Városi Színház) és a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége 
kongresszusának (június 20—22.) módfelett tevékeny, majdhogy izgága küldöt-
te volt. A hónap végén visszaélések vádjával váltják le funkcióiból A magyar 

.403 



munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai című gyűjtemény 4/B kö-
tete (Bp. 1969) mutatójának felvilágosítása szerint. A 6/B kötetben az egy-
korú jegyzőkönyvek és hírlapi beszámolók anyagából megidézve Wojticzky kong-
resszusi felszólalásai megtalálhatók: a "pártgyűlésen" Kun Béla javaslatait 
támogatja az első napon. Kunfi Zsigmond, Rudas László, Hamburger Jenő, Rónai 
Zoltán, Bokányi Dezső, Rabinovics József, Szamuely Tibor után kap felszóla-
lási jogot a párt nevéről szóló vitában, a Kommunisták Magyarországi Pártja 
(KMP) elnevezést támogatja (tehát Kunt), szembeszáll az általa "a diktatúra 
reformistájának" titulált Kunfival. A vitát reformista vitának tartja, záró-
mondatát ("...Ha már ráléptünk erre az útra, járjuk meg azt szocialistákhoz, 
kommunistákhoz méltó kötelességtudással!") hosszú éljenzés követi a jegyző-
könyv és a Népszava (július 14.) tudósítása szerint. A Szervezeti Szabályzat 
körüli, másnapi vitában mérsékeltebb sikert arat: az ifjúmunkások külön 
szervezetét igénylő javaslatát (korábban is kedvenc vesszőparipája ez) mind 
az előadó, mind pedig a küldöttek elvetik. 

A Tanácsok Országos Gyűlésének második napján a napirendhez is hozzá-
szól, ugyanígy a gazdasági helyzet vitájához a hatodik napon. Felszólalásait 
a jegyzőkönyv nem közli a dokumentumgyűjtemény szerint. A KIMSZ Kongresszusán 
a "felnőtt munkások nevében" üdvözli a küldötteket, ismét a külön szervezke-
dés lehetőségeit, a hasonló nemzetközi szervezetekbe való kapcsolódás szük-
ségességét taglalja, és feltehetően a korábban már tárgyalt és visszautasí-
tott javaslat ismételt napirendre tűzése (valójában a pártfegyelem megsérté-
se) lehet indítéka és alapja az említett "visszaéléssel való" gyanúsításnak, 
amelynek kivizsgálására, döntéshozatalra sor már aligha kerülhetett. Maradt 
a gyanú: így hordta homolokán mindvégig a korábbi bélyeget. 

Ugyanezen dokumentumgyűjtemény előző kötetei számolnak be Wojticzky ko-
rábbi mozgalmi tevékenységéről: a húsz év körüli fiatalember (hősünk 1887-
ben "Tisza-Beón" — Tiszabó? — született az 1929-es kiadású Magyar Zsidó 
Lexikon adata szerint, az adatközlő feltehetően maga a megidézett lehetett) 
módfelett korán és kapcsolataiból sejthetőn némi kitérők után a szociáldemok-
rata ifjúsági mozgalomba került. Egyidejűen dolgozik a Szabadság Munkásképző 
Egyletben (Aggteleki u. 3. — dr. Ladányi Ármin munkásmozgalmi csoportja ez), 
cikkeket ír a szociáldemokrata ifjúsági hírlapokba és persze versel is. Fel-
tehetően egyetlen foglalkozás ez, bár a négy polgári után "tanítóképezdébe 
járt" (Izraelita Tanítóképző Intézet — Budapest?) az Erdélyi Lexikonban ol-
vashatóan. Az adatközlő itt is Wojticzky maga, a szócikk megfogalmazása azt, 
hogy szerzett-e tanítói képesítést, nem árulja el. 
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1909-ben Wojticzkynek Szittya Emillel közösen írt füzetkéje jelenik meg 
Az Újak irodalmáról címmel (Bp. Reform ny. 24 lap), ugyanennek az "Essay"-
nek német nyelvű változatán szerzőként egyedül Szittya, kiadóként "Verlag 
Vojticzky" szerepel. 

Mottóként Wojticzky Harangozok című verse vezeti be a kötetkét, jelezve, 
hogy "délceg sereg jött, bátor, büszke sereg: új haranghoz tornyot emel-
nek.. .", az új irodalom képviselői a toronyépítők és harangozok, vezérük Ady. 

Elgondolkodtató, hogy az évszámjelzés nélküli, a szakbibliográfiákban 
sokféle keltezésű kötetet (amelyet a Független Magyarország 1909. február 
17-i száma az új irodalomnak és Adynak szóló elismerés hangján mutat be), a 
"nem ajánlatos, silány könyvet" ("nicht empfehlenswerke, schlechte Bücher" 
— későbbi jegyzékeiben Szittya ítélete ez) miért datálja Szittya 1904-re (a 
német változatot 1906-ra), hiszen harangzúgást ekkor még aligha hallani Ady 
és az "újak" felől. 1909-ben tehát Wojticzky (nem így a "renegát" Szittya 
utóbb) Adyban látta az öregharang megkondítására alkalmas Újat, a kor és az 
ifjúság titánját és Mózesét. Kezében a pálca, a nyugatról hozott táblák u-
gyanígy, de б sem léphette át utóbb az ígéret földjének Maginot-vonalát. 

A fellengzős, sokszor erőltetett stílusú és az idegen neveket rendre hibásan 
jegyző kötetke (egyetlen hazai példánya a debreceni Egyetemi Könyvtárban találha-
tó) a bibliográfiainál elmélyültebb figyelmet érdemel. A két fiatal írótitán hi-
téről és tájékozottságáról tanúskodik, a romantikusan expresszív szöveg ("Nyuga-
ton bizarr álmokban kéjelegve gyermeket szült egy keleti asszony. Idegennek érez-
te magát a fiú. Loholt, futott lázas álmok után, míg végre egy montmartrei csap-
székben fülébe csendült a mester dala... Baudelaire dalolt —...") valójában jeles 
felismerést mutat: így született Ady és iránya az elemzők szerint. ".. .A keleti fiú 
megértette a dalt: Ady Endre eljött Keletre..." a Baudelaire-rel való dramatiku-
san leírt találkozás és párbeszédek után, "konok erő, fajkeleti vér", emel-
lett tág körű és szokatlanul széles horizont nyílik az elemzők előtt. 

"A magyar történelem nem ismer kort, melyben a megismerés vágya idegesebben 
forrongott volna, mint ma..." — írják — "...Ady Endrével megszületett az új re-
naissance, midőn a művészet nem a hazafiasság miatt, hanem magáért a művé-
szetért van..." — jegyzik az újkozmopoliták. A távoli horizonton Wilde és "Wald 
Witman", mellettük "Nietzsche" a csillagok, a hazain Ady (A Hortobágy poétá-
ja , A bélyeges sereg, a Beszélgetés egy szekfűvel), Miklós Jutka és Dutka Л-
kos versei olvashatók a kötetke lapjain. Német és francia nyelvű idézetek, 
az Ady-líra kettős ábrázatú fogadtatásának expresszív látlelete. 

"E költemény közreadásánál valami családi tradíció is vezet" — írja 
Wojticzky a Harangozok 1913-as újraközlésének indokaként a lírai gyűjtemény 
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Adyhoz, a század ifjaihoz és másokhoz szóló hitvallásai, helyzetdalai előtt. 
"Ezen vers az 1909-ben megjelent 'Az Újak irodalmáról' című értekezés mottó-
jául szolgált. Az értkezést hasonnevű ősöm Szittya Emillel írta." Nos, ez a 
"hasonnevű ős" abból a fikciós lírai inszcenírozásból ered, amely a kötet 
egy teljes lírai ciklusát (ha Ady a példa, akkor legyenek ciklusok) afféle 
archeológiai leletként tünteti fel. Ha a versek a XXX-ik századból valók, a 
korábbiak csupán "Lebkövek". 

''A Veritas múzeumban való kutatásaim alkalmával megbarnult papírdarabo-
kat találtam, amelyeken gourmandos ólombetűkkel nyomott költemények olvasha-
tók. Hosszas megfigyelés után megállapítottam, hogy ezen versek részben a 
XX., részben a XXIII. századból valók. Kortörténeti szempontból közreadom 
ezen költeményeket, azt hiszem, nem lesz értéktelen azon kor érzelmi vilá-
gát, ha részben is, megismerni" — írja a szerző a "Lebkövek" (Lebia a héber 
mítoszban "a Nőstényoroszlán Hegye" volt, Lebuda Káin ikernővére, Ábel meny-
asszonya Ádám parancsa szerint — ugyanakkor a testvérgyilkosság egyik oka 
is), az "ínyencen nyomott" versek magyarázataként. És valóban, ha valaki 
"egyedül is elég", hogy "a költészet légvonatán vigye előre a századot", aki-
ben "egy erre nem gondoló nemes asszony emlőjén a század egy sziszegő dalno-
kát vitte", aki gyermekkorát "egy nagy, központi, tornyos palotában" töltöt-
te (így "az ifjúság gyönyöreit nem élvezhette"), akinek "a fluid-töltelék 
fölitta már ezer gramm rádium elektromát", bár "a magyar Néró-csorda piros 
nászágyát ködbe vonja", vágya "rohanni a világtér végtelenjén", és "rémálmá-
ban keresi, hogy merre van a XXX-ik század", az bizonnyal talál Lebköveket. 
És bár százada "kórágyon nyöszörgő éjszaka", neki "myrtus-koszorú van fején". 
Élete "ringalom a művészet ölén" — és bizonnyal ez a túlzottan gazdag kép-
világ, talán a szelídség ("e kéz haraggal sohasem suhint — körülkarolja é-
des öleléssel a finnét, a germánt, a beduint..."), talán a rajongás ("ma is 
a te dalaid gyújtanak, forrnak..."), a meghatott tisztelet ("szeretném meg-
csókolni a lelked...") indította és ihlette Adyt, hogy egy verssel és kedves 
ajánlásával halhatatlanná tegye az "ifjú költő-társ" nevét. Ahol a "Világ-
szövetség szent pitvara minden idegennek", akinek költészete "világagy, vi-
lággond, világharc, világtekintet, világkönny, világbátorság, világkölté-
szet" , ott a meglepett és talán meghatott nemzeti költő sem zárkózhat el. Az 
eredmény, az ebből sarjadzott glória elevenen világít a szelíden nagyra és 
bizakodón örök életre vágyó, hitekkel terhelt és ügyetlen nyelvű vers- és 
szószobrász feje körül. Vessen hát bárki rá lebköveket. 

"...mióta élünk — Halálban járunk..." — sugallja a Lebkövek egyik ér-
dekes darabja (Beteg Aphrodite), "az Isten alszik, mint egy hízott Tyrann..." 

.406 



— ismeri fel Baudelaire nyomán Wojticzky a magára hagyott ember helyzetét 
(Péter megtagadása). A "homo volens" vihart remél a város felett, a kötetke 
utolsó ciklusában (Örök élet) reményteli jövő bontakozik a költő és a türel-
mes olvasó előtt. A "Veritas múzeum" pedig nyilván a Szittya Emil által gyak-
ran látogatott és híreit müncheni Monte Verita kör (Wedekind, Mühsam, Revent-
low grófné stb.) anarchisztoid mozgalmára utal. 

Módfelett zavar, hogy hősöm ifjúságára többnyire eléggé zavaros lírai em-
lékeiből következtethetek. így a kötet A Társadalom című ciklusának egynéhány 
verséből, amikor személyes emlékek tűnnek elő. Wojticzky egyik versében (Vá-
gyódás a pavillon után) egy "nagy, központi, tornyos palotáról" ír ("körötte li-
la színű házak"), a "szent pavillonról", hol "nyolc évig volt anyja minden anyá'. 
Úgy vélem, egy nehéz sorsú és talán 15—16 esztendős leányka szülhette a köl-
tőt ("mosónők, ti lúgkővirágok") más versek sugallata szerint. Az Anyám, Az asz-
szony, a Szép Magdaléna, a Magdolna az anyaságról álmodik című versek talán a 
legtisztább ötvözetűek ítéletem szerint, bennük a "rejtett én", ha az ilyféle 
fiktív realitású emlékező lírának egyáltalán hinni lehet. A Tiszabőről gyer-
mekével a városba kerülő anya (indul meg a versek nyomán a képzeletem) keserves 
munkával nevelteti fiát. Ha igen, akkor a "lírai inszcenírozás" léptékében Woj-
ticzky valamiféle neveidében vagy árvaházban töltötte a gyermekkor nyolc esz-
tendejét a falun (nagyszülőknél?) induló életkezdetek után. Ilyen előtanulmá-
nyokkal érkezhetett a századba (polgári, tanítóképző), amely (mint tudjuk) "kór-
ágyon nyöszörgő éjszaka". Ugyanakkor látta, hogy "van a fénynek árnyéka is", 
és az árnyékból mindinkább a fény felé kapaszkodott. Erre utalnak vonzódásai 
és kapcsolatai, a gyermekkort lezáró ifjúság. A szocialista tendenciákkal 
korán és a világformálás fiatal hitével találkozott. 

"Nem jöttem én se rúgott senkinek..." — írja egy helyütt, és életvona-
lát jegyző személyes kapcsolatai az Adytól átvett szokásból, a későbbi köte-
tekben újraidézett művek "vers-küldéseiből" meghatározhatók. 

A Harangozok című egykori "mottó" újraközléseinek jegyzetében Szittya Emil 
(1B86—1964) nevével többször találkozunk. A vagabund újságíró az egykori ösz-
tönzőből, horizonttágító jóbarátból feltehetően ördögfiókává vedlett Wojticz-
ky körül. Mint később Kassák Lajos holdudvarában ugyanígy, vagy Szüts Dezső 
nála szolidabban Ady "rossz szellemeként". Szittya a maga kalandorsorsával sok-
felé megfordulhatott már a Wojticzkyvel való találkozás előtt. 1905/06 körül 
az ekkor már szinte széplelkű és fogatlan anarchista mozgalommal is kapcso-
latba került. Járt Asconában, Reventlow grófnő (afféle Lady L.) udvarában is, 
a nyaraló a gyengédebb és lírai, inkább intellektuálisan világmegváltó anar-
chisták kies azilja lett. 1906/07 táján hatérve Szittya az itthoni, sokféle 
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indíttatású ifjúsági mozgalommal (így Wojticzkyvel) kapcsolatokat talált, írt a 
mozgalom rövid életű újságjaiba. Az ismételt vándorévekben Kassák Lajossal 
járta Nyugat-Európa és a történelem távolba vesző útjait, mint ez a Ló meghal a 
madarak kirepülnek-eposzban, utóbb az Egy ember élete lapjain oly megrovó nagy-
szerűséggel és lírai áttételekkel, hitvallóan olvasható. E sorok rovója kísé-
relte egykor Szittya Emil kanyargós pályáját és ködlovag-személyét felderíte-
ni (Kalandorok se kíméljenek! — Literatura, 1980. 2. sz.), azóta a "watsonok" jó-
voltából sok-sok világos, még több ellentmondó vélemény és adat, nem kevés 
fehér folt és kétely maradt nyomozó buzgalma és munkája után. Utóbb akár egy 
újabb exhumálásra elegendő közlés és dokumentáció az egykori ismerősök és 
jelenkori múltbúvárok adataiból. Reményem most sem kevés. 

Úgy tűnik ebből (hasonlóképpen Wojticzky pályaképének tanulságaként), 
hogy századunk első feléről inkább csak a felszínhez és a sziklapartokhoz 
közeli vizekben "halászgatunk", a mélyebb áramokban pedig nem kevés izgalmas 
"tengeri szörny" található, aki a faunához, az ismertekhez és a nagyokhoz 
hasonlatosan hozzátartozik. Ilyen volt Szittya, ilyen tán Wojticzky is, e-
zért e portörlés sírjuk körül. Bizonnyal hasonlók követik. 

Útitársára, segítőjére, majd "feljelentőjére" Kassák, ugyanígy egykori 
szerzőtársára és barátjára, tanítójára Wojticzky módfelett megharagudott. 
Ismereteim szerint egyedül Biaise Cendrars őrizte békén az ifjúkori barát, 
Szittya emlékezetét. 

Wojticzky az Egy szocialista kiáltványa című, idős kori, egyben utolsó 
versgyűjteményében (Kolozsvár, 1947, Új Genius k.), A vallató kamrában cik-
lus Mihályi Rozália csókja című versének prózai mottójában a maga rossz 
szellemét (aki a "csók" tartozéka a suta költői kép és a csikorgó szöveg 
szerint) ily módon emlegeti: "Ne rovassék bűnömül, ha az analóg sors Ady 
Endre szimbólumához vezetett. Dr. Ladányi Ármin és Böhm Vilmos elvtársaimnak 
ajánlom ezt a megható verset, mely a magyarországi munkásmozgalom története 
szempontjából sem lehet érdektelen. Talán még ma is homály fedi egy Szittya 
nevű kalandor bűncselekményét, aki az itt Rozáliának nevezett feudális ma- 
5Уar osztályuralom kerítő szándékával luetikus vércseppjét mozgalmi életünk-
be csempészte." 

Nos, a "luetikus vércsepp" csak félig szimbólum, de "csempészésről" ke-
veset tudok, hiszen a jágói és "kerítő szándék" etájt már Münchenben és Pá-
rizsban, Kassák vagy éppen Hans Richter, Blaise Cendrars körül jelentkezik. 
Szittya 1909—11 körül leginkább Párizsban tartózkodik, hiszen a Neue Men-
schen című, anarchista tendenciájú francia—német folyóirat egyik szerkesz-
tőjének, Hans Richternek (1888—1976; a későbbi dadaistának, utóbb a mozgalom 
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krónikásának) Szabó Ervinhez küldött levele szerint (Párizs, 1911. január 
23.) a címzett és főként gróf Batthyány Ervin ("az anarchista gróf") működé-
sére Szittya hívta fel a levélíró és a francia szerkesztő (Les Hommes Nou-
veaux), Blaise Cendrars figyelmét, jó szolgálatot téve egyben hazai ismerő-
sei és az izgalmasnak tűnő folyóirat körül. A folyóirat kiadásában Szittyá-
nak német nyelvű kötete (Grausame Geschichten) jelenik meg. Akár felületes-
ségnek nevezhető, mennyire "madártávlatú" Szittya nacionáléja a Szabó Ervin 
levelezése 1905—1918 második kötetének (Bp. 1978) jegyzetei között. Luci-
fer-Szittyánk utóbb a háború kitörésétől 1915 végéig többnyire Svájcban és 
főleg Zürichben tartózkodott, az itteni dadaista mozgolódások dokumentumaiba 
és krónikáiba írta be harsogó betűkkel Hugo Ball, Emmy Hennings, Richard  
Huelsenbeck, Hugo Kernsten, Hans Arp, Tristan Tzara, Hans Richter és mások 
neve mellé a magáét. Erről a társaságról Kassák először Szittyától értesül-
hetett. A Der Mistral című, dadaista és háborúellenes zürichi újság számait 
majd б lobogtatja itthon A Tett alapítói előtt, a színes papírra nyomott ol-
dalakon cikkei olvashatók. A Simplon asztalánál б teszi ismertté Apollinaire, 
Párizs és Zürich kávéházaiban Kassák, Szabó Ervin, Batthyány gróf és mások 
nevét. 

A Wojticzky-mottóban említett dr. Ladányi Ármin a Szabó Ervin által irá-
nyított szocialista érdeklődésű ifjúsági szervezet egyik alapítója, és ennek a 
laza szövésű tanulókörnek a tanítóképzős Wojticzky látogatója volt. A szoci-
áldemokrata ügyvéd feltehetően jó szolgálatokat tehetett Wojticzkynek, ami-
kor (Szittya feljelentésére?) a "hallgatóba" került. Talán Az Ifjúmunkás e-
gyik szerkesztőjeként. De dr. Ladányi neve előfordul az utóbbi kötetet aján-
lásaiban másutt is Wojticzkynél, pl. akkor, amikor A XX-ik század ifjaihoz 
című versét egy újraközlésben a Művelődési körnek küldi. " ez az a kör, 
mely a XX-ik században dr. Ladányi Ármin vezetésével nemcsak a kultúrát ter-
jesztette a munkástömegek között, hanem a munkásság politikai mozgalmának 
legelszántabb harcosait nevelte" — emlékezik az egykori résztvevő. 

Szittya talán ezt a kört "fertőzte meg", bár a rossz emlékű kapcsolat 
felelevendedhetett Wojticzkyvel a háború vagy az első forradalom idején (hő-
sünk a "vallató kamrába" az 1916/18 körüli időszakban, akár még 1919 júliusa 
után is kerülhetett, a kolozsvári gettóba és gyűjtőtáborba majd a zsidóüldö-
zés idején), de mégis inkább háború előtti a fertőzés talán. Hiszen Szittya 
1918 tavaszán és nyarán a "Konsten ügy" egyik szereplőjeként Károlyi Mihály-
lyal és körével nem kis bonyoldalmakba keveredett. Az "Én Szittya Emil a bi-
zonyítékgyáros Consten bej és Károlyi Mihály gróf" című röpirata (Bp. 1918. 
Horizont к.) a sajátos ortográfia mellett sem unalmas olvasmány, bár Szittya 
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"ellenadatai" aligha ellenőrizhetők. De Wojticzky neve sem itt, sem pedig a 
Das Kuriositäten-Kabinett című emlékezés-pamfletiében (Konstanz, 1923) nem 
szerepel, márpedig itt mindenki sorra került, akinek súlya és sorsa a század 
első két évtizedének hazai politikai, művészeti és irodalmi mozgalmaiban je-
lentős és számottevő. Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Károlyi Mihály, Bat-
thyány Ervin, Tisza István a grófok és miniszterek közül, a másik végleten 
Kun Béla, Kunfi Zsigmond, Pogány József, Szamuely Tibor, Vázsonyi Vilmos és 
mások (köröttük holdként Wojticzky kering), Jászi Oszkár és Justh Gyula, 
Horthy Miklós és Héjjas Iván, majd az írók hosszú névsora: Ady Endrétől Vé-
szi Margitig. Még "Dunajecz Nándor székesfővárosi tanító" is (Szittya jóba-
rátja és egyik művének kiadója volt), de az egykori írótárs neve (ugyanígy 
Kassák önéletrajzi regényeiben) nem fordul elő. 

Úgy tűnik, Szittya is csalódhatott az egykori kebelbéliek és pártfogók, 
akár az ismerősök körül. Wojticzky, Kassák és mások emlékezéseiből ítélve a 
csalódás kölcsönös. Okait a jelzett nyomozásban kíséreltem megközelíteni, 
bár a "jelentést" csupán periratnak tekinthetem, a "végzés" nem rám tarto-
zik. Bizonnyal Wojticzky esetében ugyanígy. De tény, hogy a Párizsban meg-
halt Szittya Emil gazdag és teljes irodalmi hagyatéka a németországi Marbach 
Schiller Múzeumába került, minden további perújrafelvétel innen remélhető. 

Szittyát követően ugyancsak a versajánlásokból tűnnek elénk Wojticzky 
más kapcsolatai. így a nála hat évvel idősebb Peterdi Andor ("...aki a XX-ik 
században a pénzről hiába álmodott...", és hasonló vagabundusként Adytól nem 
verset, egy öltözet ruhát kapott), Szakasits Árpád ("...akivel együtt mene-
teltem fiatalabb éveimben, a legharcosabb időkben..."), Böhm Vilmos és Gábor 
Andor ("...a titkos bátorító..."), Rados Móric ("...akivel együtt loholtam a 
világvárosok utcáin, s aki az ébredésben, a keresett valóságban kézszorítva 
állt mellettem..."), Rákosi Mátyás ("az örökifjú harcos" 1947-es címlete 
szerint) és mások szerepelnek az utolsó kötetben újraközölt egykori versek 
megajándékozottjai között. És persze Ady, utóbb majd baloldali erdélyi írók 
legkivált. Az Adyval való kapcsolat mellett az említettek nyilván elsősorban 
mozgalmiak. Sajnos az utazásokról semmit nem tudok, Rados Móric még nyilván 
ifjúkori jóbarát, Kolozsvárt Wojticzky szerkesztőtársa lett. 

Tény, hogy 1908/09-ben, Gyagyovszky Emil, Alpári Gyula, Veér Imre és má-
sok után Wojticzky a többször betiltás alatt álló, olykor anyagi, olykor 
rendőri kényszerből szünetelő Az Ifjúmunkás (Munkásfiatalok Lapja, 1904— 
1910) egyik szerkesztője volt. Az övéi mellett Ady Endre, Bálint Aladár, Ma-
darász Emil, Szittya Győző (?) és még több ismert költő és publicista írásai 
olvashatók a lap hasábjain, mellettük természetesen az imént sorolt "kapcso-
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latoké". Hősünk aktív résztvevője az Ifjúmunkások Szövetsége II. Országos 
Kongresszusának (1908. április 19—20.), a híres és közismert "csónakos 
kongresszusnak a Duna hátán", amikor a küldöttek az előzetes betiltás miatt 
hat összekötözött csónakon ringatózva tartják az összejövetelt. 

Wojticzky már az első napon tevékeny előadó Az Ifjúmunkás 1908. május 
1-i (A Pártkongresszus, 1908/5.) beszámolója szerint. "... vázolja a tanoncok 
szomorú helyzetét, s rámutat ama követeléseinkre, amiket csak a munkásmozga-
lomban, a munkásokkal együttesen lehet elérni. A klerikális tanoncszervezés 
ellen a szociáldemokrata tanoncszervezésnek kell megnyilvánulni. Kifejti, 
hogy milyen szerepe van ma, s milyen szerepe lesz a jövő munkásmozgalmában a 
serdülő fiatalságnak, s éppen ezért felhívja a figyelmet a népgyűlésnek a ta-
noncok szervezésére..." (A magyar munkásmozgalom történetének válogatott do-
kumentumai, 4/A kötet. Bp. 1969.). 

A felszólaló már többször írt a lapban a tanoncok helyzetéről és a velük 
kapcsolatok érdekvédelmi munka szükséges voltáról, valamelyes szervezettsé-
get, az összejövetelek céljára állandó helyiséget kérve a pártvezetéstől, 
hiszen még ezt a kongresszust is (a mellőzés és a betiltás okán) szabad ég 
alatt kellett tartaniuk. A küldöttek meg is bízzák az előadót, hogy a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Párt közeli Kongresszusán (1908. április) a 
Szervezeti Szabályzat 13. paragrafusához (Ifjúmunkások Szervezete) a szer-
vezkedés és kulturálódás önálló lehetőségeiről, a korábbiaknál szélesebb kö-
rű ifjúsági szervezet megteremtésének szükségességéről a paragrafushoz kie-
gészítő javaslatot dolgozzon ki és terjesszen elő. A felszólaló és megbízott 
mindezt meg is tette utóbb, de a "felnőttkongresszus" elvetette a módosító 
indítványt : "...tanoncokkal a pártvezetőség nem akar politikát csinálni..." 
— jelentette ki Bokányi Dezső. Úgy tűnik, ezt ismétli meg majd Wojticzky 
1919-ben, de újra visszautasításra talál: az önállóság igénye nyilván vala-
miféle "pártonkívüliségre" enged következtetni, ez pedig bizonyos életkor 
alatt megengedhetetlen az "öregek" ítélete szerint. Nagy politikai lehető-
ség elől zárkózott el a pártvezetőség már 1908-ban is, Wojticzky Az Ifjúmun-
kásban a Házifegyelem szabályairól (1908. július), utóbb Az Ifjúmunkás tör-
ténetéről (1909. november) ír emlékezetesebb cikkeket, amelyek említése _Pu-
ruczky Béla Hősi harcok híradói című összefoglalásában (A magyar ifjúmunkás-
mozgalom sajtójának története 1944-ig. Bp. 1970.) megtalálható. 

Hősöm további mozgalmi tevékenységéről 1919-ig nem szólnak az általam 
forgatott kézikönyvek, úgy tűnik, az irodalomban való elmélyülés, a tanonc-
ifjúság körében végzett munka, talán a tanítóskodás vagy a nyomdászmunka i-
deje ez. Nyilván folytatja a korábban megkezdetteket, feltehetően katona a 
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háború idején. Emellett és korábban újságírással foglalkozik, kitanulhatta a 
nyomdászmesterséget feltételezésem szerint. 

Rákoscsaba, Rákosliget és Budapest háromszögében él, az ekkor még nem a 
fővároshoz tartozó községek erős szociáldemokrata szervezeteiben, utóbb a 
tanácsokban tevékenykedik. És bár szerkeszti a Budapest környéke című folyó-
irat két évfolyamát (1918—1919) Rákosligeten, emellett 1919-ben A Szovjet 
című vasárnapi lapot Rákoscsabán, nevével a Mindenki újakra készül című, 
1918—1919 irodalmát összefoglaló antológia négy kötetében nem találkozha-
tunk. A Szovjet, az olykor két évfolyammal jelölt hetilap a budapesti gyűj-
teményekben hiányosan és többnyire mikrofilmekre rögzítetten található, hoz-
závetőleg húsz száma jelent meg, az utolsó 1919. július 30-án. Úgy tűnik, a 
szerkesztő a két forradalom idejében emellett jórészt inkább mozgalmi, hiva-
tali és társadalmi tevékenységet folytatott, jó lenne ismerni az 1919 - For-
radalmi tavasz a Rákos mentén című füzetkét (Gresko Ibolya és Rajmon Gyula 
összeállítása, Bp. XVII. ker. Hazafias Népfront k. 1959), a Rákoscsabáról és 
Rákosligetről szóló tudósításokat a szociáldemokrata pártéletről a Népszava 
évfolyamaiban. Bizonnyal akad nálam türelmesebb és szorgalmasabb kutató. 

Ha az első verseskötet (1913) "személyes valóságértékét" elfogadjuk (és 
egyéb források híján mást aligha tehetünk), a gyermekkor és a mozgalom meg-
határozó élményei mellett a tízes évek elején érinti Wojticzkyt az első sze-
relem is. Házasságáról, gyermekeiről majd az 1927-es Iramok hátán, utóbb az 
1934-es Kötőszók "Családi körben" ciklusának versei nyújtanak jelzéseket. 
Kolozsvárt bizonnyal élnek a család további nemzedékei. Mint hírlik, egyik 
gyermeke Amerikába került. Wojticzky 1950-ben itt látogatta meg, itt esett 
át egy súlyos operáción. 

Kimaradt a Kassák körüli mozgolódásokból, A Tett és a Ma nem jelzi nevét. 
A Nyugat csak az Ady-vers dedikációjában, kötetét a konzervatív Budapesti 
Hírlap (1913. november 30.) ismerteti. 

A húszas évek bécsi és hazai folyóiratai (Diogenes, 2x2, Magyar írás, к 
Toll, Kékmadár, Független Szemle, Tűz, Dokumentum, Munka stb.) és a további-
ak (Gondolat, Társadalmi Szemle, 100% stb.), hasonlóképpen a Korunk vagy az 
Erdélyi Helikon sem közölnek Wojticzky-verseket. Pedig ugyancsak sok egykori 
ismerős és jóbarát működött hasonló sorsú emigránsként Bécsben és főként Er-
délyben (Pienes László, Dsvát Kálmán stb.) 1919 után, az új folyóiratok körül. 

1920-tól Kolozsváron a Rados Móric, Székely János és László Arnold által 
alapított és Petruca György felelős szerkesztésével irányított Consum című 
magyar—román közgazdasági hetilap munkatársa lett, Radossal közös utazásai-
ra egy neki szánt költemény ajánlása utal, Franyó Zoltánnal való barátságára 
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a Genius és Új Genius versközlései. Wojticzky Kelemen Gyula álnéven szerkesz-
tőségi tagja a Romániai Népszava c. lapnak, részt vállal a kolozsvári szoci-
áldemokrata pártélet köznapjaiban is a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Bu-
karest, 1981, 460. 1.) adata — Jordáky Lajos — szerint. Egyidejűen a hú-
szas években alakult temesvári Ady Társaság főtitkára lett az elnök: Franyó 
Zoltán oldalán. 

Tolnai Gábor Erdély irodalmi életét bemutató munkája (Szeged, 1933), 
majd az erdélyi magyar irodalommal foglalkozó közismert későbbi összefogla-
lások említés nélkül hagyják nevét. Nem működött a kolozsvári Stúdió Társa-
ságban, a romániai magyar avantgárd egyetlen szervezett mozgalmában, munká-
ját egyedül Franyó Zoltán kedvelheti. 

És ha Franyónak a kolozsvári Genius Kiadóval valamely kapcsolata lehe-
tett, Wojticzky további két kötetének útját — Kötőszók, 1934. — Boszorkány-
farsang — Mesejáték, 1936. — is б egyengetheti, bár "bankárnak" ott volt 
Rados. Szántó György folyóiratában egyetlen Wojticzky-vers olvasható, és jó 
lenne ismerni a Napkelet (Kolozsvár, 1920—23), A Jövő Társadalma (Kolozs-
vár, 1925—30), közben a Huszonegyedik Század és mások, Sóni Pál Avantgarde 
sugárzás című monográfiájában (Bukarest, 1973) jegyzett folyóiratok anyagát, 
kéziratosan bizonnyal elkészült repertóriumát, még inkább számait. 

Csupán csak afféle "mikrohorizontokat" jelölhetek egy elképzelt további 
kutatás előtt; bizonnyal fel kellene dolgozni majd azokat a folyóiratokat 
is, amelyekről Szántó György még 1927-ben, a Benedek Marcellel való beszél-
getésben megemlékezett: ".. .Tabéry Géza indult a Magyar Szóval és a Tavasz-
szal Váradon, Osvát Kálmán folytatta a Kalauzzal Vásárhelyen, Endre Karcsi a 
Szemlével Temesvárott, Franyó a Géniusz-szal Aradon, aztán én a Periszkóp-
pal. Mire belétörött a bicskám, már Pienes indult a Korunkkal, most pedig 
előkészítik már az Erdélyi Helikont. Közben a Napkelet is elindított néhány 
írót, a Haladás és a Pásztortűz is odasorakozott az Erdélyi Szemle mellé Ko-
lozsvárott. . ." (idézi Gál István a "Periszkóp", egy romániai folyóirat című 
tanulmányában — Filológiai Közlöny, 1962. 1—2. sz. — idézi Sőni is). 

A bőség a budapesti vagy bécsi újrakezdésekkel vetekedik, a Periszkóp és a 
Genius—Új Genius antológiái csábítón példaadók. A Szántó által sorolt (és más) 
erdélyi folyóiratok anyaga feldolgozásra vár, a Korunké csupán részlegesnek te-
kinthető (A Korunk költészete — Bukarest, 1967), Galambos Ferenc Korunk-reper-
tóriuma (Bp. 1970) gépiratban az Országos Széchényi Könyvtár kutatói előtt. 

Sőni Pál összefoglalása (Avantgarde sugárzás) elején ígéret olvasható: 
("...Újabb nevek következnek: Ormos Iván, Balázs Ferenc, Fekete Tivadar, 
Sipos Iván, Kiss Ida, Wojticzky Gyula, Arató András, Hajnal László, melyek 
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közül egyik-másik már megkérdőjelezhető és megkérdőjelezendő: hovatartozásuk 
bizonytalan..."), de utóbb a hagyományőrzés vagy avantgárd "megkérdőjelezé-
séből" valamiféle gyanú kerekedik. "...Tehetség dolgában is különböző érté-
kek álltak egymás mellett. És azt sem szabad felednünk, hogy az avantgárd 
művészetben — festészetben és költészetben is — az imposztorok, akarnokok 
és utánzók megtévesztő tevékenysége is nagyobb szerephez jut, mint a hagyo-
mányos művészetben. (Közel áll ehhez Wojticzky Gyula, akinek epigonizmusát 
Gaál Gábor nyomatékosan hangsúlyozza, amikor megállapítja: 'Itt Erdélyben 
mást szándékolt. Holmi izmust. Jelentőséget. Lehetetlen megtalálni benne.')" 

Nos, az "utánzók" kategória (bár ez a Gaál-idézet inkább az Ady-utánzás-
ra vonatkozik) vitathatatlan. De az akarnokságban és az "imposztorságban", 
Wojticzky "megtévesztő tevékenységében" kételkedem. Tehetsége még csak meg 
sem kérdőjelezhető — nem volt neki — , de laikus és sokszor naivnak tűnő hi-
te a mozgalomban és a maga költészetében szinte a naiv énekmondók iránti el-
néző vonzódásokra ihlető erejű. Éppen lírai szándékaiból és mozgalmi hevüle-
teiből ítélhetek: az "imposztorság és akarnokság" többnyire erőszakosabb és 
tehetségesebb, utat is talál. 

Valóban a "csak maguknak való költők" sorába tartozik Wojticzky Gaál Gá-
bor későbbi ítélete szerint (Korunk, 1929), "önmagát skatulyázza..., világ-
nézetek forrásává teszi...", de a maga "konvulzív gondolkodásával és lelké-
vel" (Gaál, 1927), emellett bármely sandasággal és eltúlzott törekvéssel a-
ligha gyanúsítható. "Szimpatikus vonásait" Gaál elismeri, bár "pszicho reá-
lizmusába" joggal beleköt, "...az Iramok hátán c. verseskötete új hangjával 
és irányával tűnt fel..." — írja önmagáról Wojticzky a Magyar Zsidó Lexikon 
"portréja" végén, jelzése a "feltűnésről" ugyan túlzott, de erőszakosnak, a-
kár csalafintának aligha mondható. Feltehetően maga fizette a verseskönyv és 
a szócikk kinyomtatásának költségeit. 

Az Avantgarde sugárzásban felújított Gaál-idézet inkább talán az "izmus-
teremtés" suta szándékaira vonatkozhatik: "már ahogyan ez elképzelhető Er-
délyben (folytatja Gaál) — nagy magányosságban, roppant lírai szándékok e-
lőtt..." Ez az izmusteremtés valóban szinte járvány a század húszas éveiben, 
a korábbiak értékcsökkenéséből és "hatástalanságából" származik. Gaál Gábor 
is elindul az avantgárd költészet csábító ösvényén, hiszen Benamy Sándorral 
"a nagy magányosságban" közös lírai kísérlete jelenik meg ekkor (Erről van 
szó — 1927), mint ez Sőni alapos monográfiájából kiderül. Jó néhány izmus 
teremtődik ekkor Erdélyben is, a Groteszk plakát című verseskötetettel 
(1926) Heves Ferenc és Erg Ágoston etájt és ekkor a "racionális lírát" fede-
zi fel. A sokféle kísérlet és sokfelé tekintő tájékozódás magányossága Becs-
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ki Andor és Szentimrei Jenő Stúdió-színpadában ölt formát és oldódik utóbb 
(1927). Ez a közösség "valamennyi művészetágban a legutolsó fejlődéseredmé-
nyeket kívánja a közönséggel megismertetni". És mivel a közönség alig kívánt 
ismerkedni, a közösség munkája eléggé periférikus, hősöm (valljuk meg) lírai 
erő híján a nélküle is közepes erejű és heterogén társaságban helyet aligha 
kaphatott. 

A legteljesebb igazság mégis valóban az (mint ez többek között Czine Mi-
hály A romániai magyar irodalom kezdetei című tanulmányában is olvasható — 
Jelenkor, 1967/6.), hogy az átütő erejű és egyben modern hatású szabadvers 
igazi útjait a Maros mentében ekkor Bartalis János teremti meg. Wojticzky 
műve ehhez a minőséghez nem hasonlítható, de laikus jószándékaiban nem ké-
telkedem. Az igazság része az is, hogy Gaál Gábor "rövid könyvszemléjében" 
(Korunk, 1927/10.) a többször idézett recenzió Remenyik Zsigmond, Szélpál 
Árpád, Palasovszky Ödön ekkor megjelent lírai füzetkéit a Wojticzkyével egy-
ként marasztalja el. 

Hősöm kolozsvári megtelepedése idején a jóbarátok segítségével megélhe-
tést a Consum szerkesztőségében kapott. Egyidejűn a Vas- és Fémmunkás című 
kolozsvári "szaklapot" szerkesztette a Magyar Zsidó Lexikon biográfiája sze-
rint, így a munkásmozgalommal való kapcsolata akár folyamatosnak tekinthető. 
Különösen akkor, ha számba vesszük az Egy szocialista kiáltványa című későb-
bi versgyűjtemény (1947) szépen sorakozó ajánlásait. 

Itt új barátokra talált, bár korántsem a Helikon-líra prominensei kö-
zött. Verset kap itt a már említettek mellett Turnovszky Sándor, Asztalos 
Sándor ("A Dunai Konföderáció"), Raffy Ádám, Salamon László, Nagy István 
("írótársamnak, Kolozsvár, Gyűjtőtábor"), Markovits Rodion ("a nemes, orosz 
proletárlélek első, hangadó magyar írója"), a Szakszervezeti Tanács ("az a-
postolok gyülekezete"), de Károlyi Sándor, Szántó György, Benedek Marcell, 
Szerdahelyi Sándor és más is, feltehetően mindenki, akivel Wojticzky vala-
mely módon kapcsolatba került; talán felfedezést, legalább támogatást re-
mélt. A változó horizontú kapcsolatkeresés eléggé változatos fórumokon ala-
kult. 

Az Iramok hátán című kötet (1927) expresszív újítása, hogy a költő egy-
egy versét német (Faust a boszorkánytanyán), francia (Álmodik a nagyapám), 
román (Mit bánom én) fordításban is közreadja, és jó néhány verséről olvas-
hatjuk itt, hogy Müller Jenő megzenésítette őket. Mi tagadás, nem könnyű 
dolga lehetett, nevét nem említi a magyar Zenei Lexikon. 

A túlvilág című "verses novella" 15 képe is itt olvasható (az ajánlás 
címzettje Rados), ugyanígy nem kevés átvétel az 1913-as kiskötetből és jó 
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néhány a költő családjáról szóló új vers (Heléna, a feleség, Tibor és Elvi-
ra, a gyermekeik), egyrészt személyes, másrészt mozgalmi életútjáról nyújtva 
híreket. Értékük az olykor eléggé nehezen kibontható pályakép, információ. 
A korszak erdélyi baloldali mozgalmainak "mélyáramairól" a kolozsvári Mun-
kás Kamaraszínpad tevékenységéről, Aradi Viktor útjáról és folyóiratairól, 
szemináriumairól egy résztvevő, Becsky Andor emlékezésében (Látóhatár, 1969) 
izgalmas részleteket olvashatunk, bizonnyal működött mindezek körül Wojticz-
ky is, a "kapcsolatokból" és a versek hírértékéiből ítélhetően. A kötet lí-
rai hangulatai a költő humanista és baloldali rokonszenvét jelzik az eleset-
tek és a kényszerű földönfutók iránt, valamelyes pislákoló forradalmi re-
ményt (A nyomorultak hárfáján ciklus, Munkások tavasz előtt, Márciusi nedvek 
című versei), a "világtest és világsors", egyben a "világszekér és világvál-
tozás" feltehetően trockista igézetét. És ez a kötet közli először — négy 
nyelven: magyarul, románul, németül és franciául — utószavában Wojticzky 
manifesztációs lírai elveit: a "pszichoreálizmus" programnyilatkozatát. 

"...Mozgás vagyok, csak a pillanatok lejtését és a tiszta éltető levegő 
vágyát ismerem..." — írja a vallomás elején. Útjára és Ady biztatására em-
lékezik, "kollektív életérzését" említi, "benne vagyok a világomban" — ál-
lapítja meg. Ebből az élethelyzetből ihletetten új költői perspektívát re-
mél, bár "az új művészet psyhéjét nem tudná determinálni". Csupán érzi, mert 
"benne él minden furcsaságával". "...benne vagyok a világsorsban, mert az én 
lelkemben van bátorság hordozni a világ sorsát..." — vallja. 

Úgy tűnik, hogy egy modernnek álmodott, bár már a maga korában is eléggé 
naivnak tetsző természettudományos világkép lírai vállalása bontakozik a 
többnyire esetlen mondatok és alapfokú tájékozottság hullámáiból. A "hasz-
nosság melletszegő elve", a természet- és társadalomtudomány kooperációjának 
hirdetése, amelyben "a művész munkája csakis akkor tarthat számot a műalko-
tás elnevezésre, ha az abban felhalmozódó művészi energiát a társadalmi fej-
lődés energiáiba serkentő tendenciával kapcsolja bele". Ennek útja a költői 
megszokás összezúzása lehet, a művészetnek új fegyvereit "a természeti és 
társadalmi tudományosság arzenáljából kell megszereznie". A kiválasztásban 
segítségünkre lehetnek "a művészi termelés lelki folyamatában részt vevő 
síksziták". 

"A vágy akaratot kovácsol — írja — , az akarat tetteket parancsol, a 
tetteket a viszonyok szabályozzák..." Wojticzky logikája szerint, de a sza-
bályokat törni-zúzni kell, az út megtisztításával "közeledni a cél felé". 

"Az anyagnak törvénye van — az életvitamint mindig a dolgok sodra de-
terminálja. .." — így tehát "vége a diadalmas világérzésnek", amely elfor-
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dúlva a kínszenvedéstől az előző korszak költőit hevítette a kiáltvány szer-
zője szerint. Új tartalmi elemek Kellenek — "új Realitás" — , hiszen ma már 
"a poézis elefántcsonttornya is kilátótorony". A "neo psycho-reálizmus" az 
"élet adott realitásait" ragadja meg, "új tüdőt és hangot hoz irodalmi éle-
tünk beteg szervezetébe", egyben "önmagában hurcolja a jövő csíráit". 

Intuíció — oxigén — forrpont — fény-rohanás — életáram — világvál-
toz|s, a mindenség átfogása — univerzális szemlélődés — tökéletesség — 
rádiumsugarak ("amelyek átfényesítik a rothadó világtestet") lettek az "e-
gészséges élet medicinái", egyben a manifesztáció modernségét jelezni hiva-
tott címszavak. Akárha a száguldó autó szimbólum-értéke a futuristák kiált-
ványaiban, bennük a meg sem formált gondolat fecsegő felszínvilágának szóbu-
borékai . 

Az új költői program végén Wojticzky gondolatainak kifejtésére egy tel-
jes könyvet ígér, melyben majd több érvvel és példával kívánná "hite nagysá-
gát megközelíteni", egyben "egy kor sírhalmán állva" elérni "a heroikus 
perspektívákat tároló egyetemes valóság maximumát", hiszen új világ ébredé-
sét látja a "hanyatlás kontúrjai között". A helyzetelemzés és jövőkép való-
ban gigantikus, a manifesztáció végén írója "egy új tartalmú Kozmoszba" te-
kint. 

Minőségükben és stílusértékeikben sajnos nem így a kötet versei, a zava-
ros és heroikus program megoldhatatlan marad álmodója előtt. De lírai hitben 
folytatódik tovább: az Iramok hátán című gyűjteményt a Kötőszók verseskötete 
követi (Kolozsvár, 1934, Új Genius, 64 1.), majd a Boszorkányfarsang (1936) 
című, három felvonásból álló mesejáték, mindkettő hír és elemzés nélkül ma-
radt. Másfelé fordult közben az erdélyi irodalom. Woiticzkv "avantgárdja" 
ezúttal valóban a peremvidékre szorult. 

"Leszek még mondat én..." — hirdeti bár a Látnók az e portré címében i-
dézett verssorok után, de vágya aligha realizálódhatott, ma sem beváltható. 
A költőnek csupán "jelenség-értéke" van, miként a fénynek valőrjei. 

A verskötet sajátos ciklusokba rendezett és kötőszócímekkel megáldott 
költeményeiben a heroikus metaforák és metonímiák még erőltetettebbnek tűn-
nek a korábbiak után ("tolvajlámpámmal ütöm a ködöt — a vágy sugara csók-
bimbókat tűzve a nagy öröm-kertbe tűzostorral űz be — kürtharsantó örök di-
adalok vére csap a harcos élet forró lánghegyére — lihegve futok negyvenhat 
aganccsal, mint a csahos Élet űzött ünóje..." stb.), olyik már szinte szép-
séggel borzongató, annyira megkapón zavaros. "Millió új szellem nyüzsög a 
dalban" alkotója szerint, "éjütő, hatalmas Vezér" és "újhitű erő", és "bár 
már csodát nem ád a hűlt magyar", a múlt lángjában mégis "tolvaj-szív oson". 
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A "villámok farkán Káin szíve lóg", és "kis gyík-remények futnak a szívüreg 
falán". Igaz, e szív "jaj-lantos" is, amely "véresre veri tompa húrjait". A 
képzavar sanda mágiája igéz, hiszen lángvirágként perelnek a költő szívének 
tűzkelyhében a gyönyörű dalok, szabad Jövőket forralva egyben és így tovább. 
Kimeríthetetlenül gazdag szó-kozmosz 64 lapon, a háborgó képek csábítnak 
tovább, szinte megállíthatatlanul. Elfog a borzongás fekete gyönyöre talán, 
a kötet egészét idézném szívesen', akárha intő példa gyanánt. Gaál Gábor egy-
kori lesújtó bírálata mit sem ért, a háborgó képfolyam eltépte gátjait. 

A mesejátékból a hazai könyvtárakban egyetlen példány sem található, így 
csupán sejtés, hogy az "új európai rendet" igénylő fasizmus allegóriája le-
het. Az író és látnók politikai világképe és magatartása sejteti, emellett 
néhány kortárs emlékezete. 

És itt tűnt el Wojticzky a szemem elől, akár egy búvópatak (1936). To-
vábbi sorsáról kevés az adatom, nem szólnak róla annaleszek. Bizonnyal részt 
vállal a kolozsvári munkásság és az elesettek napi mozgalmaiban, hiszen köz-
ismert forradalmárok a verssel ajándékozott barátok között. Jó lenne ismerni 
néhány viszontélményt. Elcsendesedik talán a zsidóüldözés idejében, a vihar-
zások mélypontját a kolozsvári gettóban vészeli át. Sajnos nem írta meg fe-
kete éveinek történetét. 

A város felszabadulása után a szakszervezeti sajtó körül tevékenykedik, 
"arcát ás harcát a demokráciában" az Egy szocialista kiáltványa című köteté-
ben (1947) énekli meg. Az utolsó Wojticzky-kötet emlékezés egyben és össze-
foglalás, bár a korábbiaktól eltérő izeit a régen várt új kor hangulata ad-
ja. A kötet emellett egy "Társadalmi eposz" foglalata, az eposz 15 énekében 
a költő a Kommunista Kiáltvány egy-egy tételét énekli meg. Eszméi világosak, 
képei meghatók, bár változatlanok. 

A "vallató kamra" mellett a "vulkán-remete" emlékeiben (aki egyben "pi-
ros szekfű a bogáncsok között") már Hirosima is helyet kapott, hasonlóképpen 
a korábbi életút eseményei: a család és ismét csak Ady. A bibliai apostolok 
(Péter, a halász — Pál, az asztalos — János, a kovács — Máté, a kishiva-
talnok és a többiek) a különböző szakszervezeti ágazatok képviselői itt, a 
harc a "sebezhetetlen semmit-védők" ellen folyik. 

Az új szemléletű és szerkezetű világ (gondolom) mellőzte a csikorgó tol-
lú és megfékezhetetlen képzeletű álmodozót, valóságos költőit (joggal) mások-
ban találta meg. Tisztultabb szellők fújdogáltak már korábban az erdélyi 
szocialista líra képvilága körül: a helytállás mellett szellemi tisztaság. 
Wojticzkyban aligha láthattak elődöt akár, sokszorosan megidézett emléke 
(mintegy kiváltsága) az Adyval való találkozás, a vers és a dedikáció ma-
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radt. Ez az életmomentum egyre terebélyesedett, leggazdagabb virágú változa-
tát Sztojka László őrizte meg. 

De hitem szerint a szocialista mozgalom egykori részesének, az "avant-
gárd naiv költőjének" múltjából akad más őriznivaló, elsőképp "jelenség-ere-
je" . Élhetnek bizonnyal kortársi emlékezők, akik valóságos alakját idézhet-
nék e szellemkép helyett. Helyesbíthetik a tévedéseket, fényeket gyújthatnak 
homály és sejtések körül. Várom a gyertyagyújtást, bár valamiféle Pantheonba 
a költő aligha kerülhet hitem szerint. 

Bennem mégiscsak ámulat él: elsőképp sorsa és ereje, emellett expresszív 
képzavar-teremtő feszültségei, jelenségvolta és lírai szívóssága okán. Átlé-
pett a határon, amelyen innen csupán rossz költőnek lenne nevezhető. Ha a 
negatív lírai minőségnek valamiféle morbid értéke van, Wojticzky műve kincs. 
És ilyenként megér egy főhajtó litániát. 

Közelebbi ismerői talán cáfolnak is: emberibb értéknek látják a kereszt-
vivőt. Wojticzky Gyula 71 évet élt. Gondoljuk végig, mi minden történt élet-
útjának dátumai (1887—1958), a Duna és a Szamos körül. Emellett arra is, 
hogy hősünk miként és hol kereste helyét. 

Bár "szobrát szívünk mellére tűzni" bizonnyal képtelenek vagyunk, hiszen 
"kiesett a harc-hüvelyből" ítélet és idő előtt, "reményének zöldje" talán 
megérdemel némi tavaszi napfényt, akár egy csendes esőt. 

Ady Endre fekete zongoráját riasztóbb hangszerek váltották ujjai alatt: 
tettvágya erős volt, céljai közérdekűk. Csupáncsak virágai nőttek gyökérrel 
felfelé, elbújt az illatuk. A "lúgkő-virágok" gyermeke volt, "égő kertjének 
lángja" a Kiáltvány maradt. Az elsikkadt "főmű" a sorsban kereshető. 
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C S E K E P É T E R 

AZ ERDÉLYI FIATALOK KUTATÁSÁNAK MÉRLEGE 

Bevezető egy dokumentumkötethez 

1. Az 1930. január 18-án indult kolozsvári főiskolás lap és az általa é-
letre keltett ifjúsági mozgalom története — számos globális értékelés, il-
letve egyszempontközpontú megközelítés ellenére — mindmáig megíratlan, jól-
lehet nem kevesebbről van szó, mint az első világháború után Romániában fel-
nőtt fiatal magyar értelmiségi nemzedék szellemi útkereséséről és közéleti 
feladatvállalásáról; annak a generációnak a kezdeményezéseiről, amelynek el-
ső ízben sikerült megteremtenie a világnézeti tájékozódás nyitott, toleráns 
szellemi műhelyét és azt a közéleti iskolát, amely tagjait a későbbi társa-
dalmi átalakulások cselekvő részeseivé nevelte. 

Az Erdélyi Fiatalok (a továbbiakban: EF) már puszta megjelenésével is 
merész kihívásnak bizonyult: meglepetésszerűen elébe vágott annak, hogy a 
jobboldali politikai erők egy általuk támogatott és irányított diáklappal 
tartsák befolyásuk alatt az egyetemi és főiskolás ifjúságot. Az EF — akko-
riban és később is sokat bírált — anyagi és szellemi függetlenségének elve 
is eredendően ebben a felismerésben gyökerezett, s célja az volt, hogy az 
értelmiségi pályákra készülő ifjúság minden hatalmi befolyástól mentesen a-
lakítsa ki a maga önálló — a helyzettudat és a létérdekek által meghatáro-
zott — közéleti programját. Ugyancsak fontos mozzanat, hogy esetükben a 
szellemi függetlenség elve a hagyományos erdélyi tolerancián alapuló világ-
nézeti nyitottsággal társult, s így a lap fontos eszmetisztázási folyamatok-
nak volt a katalizátora. Az EF kelet-európai látószögből szemlélte a kisebb-
ségi helyzetben4 felnőtt fiatal nemzedék alternatívakeresését, a romániai 

ж A két világháború közötti korszakra vonatkozóan az akkor szokásos es 
elfogadott szóhasználatnak megfelelően nem romániai magyar nemzetiségről, 
illetve nemzetiségi helyzetről, hanem romániai magyar kisebbségről, kisebb-
ségi helyzetről beszélünk. E megjelölések azonban, természetszerűleg, ugyan-
arra a — román állam keretében elhelyezkedő — magyar nemzetiségű népesség-
csoportra vonatkoztak. 
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valóságra irányította a figyelmet, s ennek megismerése érdekében szorgalmaz-
ta a legkorszerűbb társadalomtudományi módszerek tanulmányozását és azok al-
kalmazását. Munkássága ebből a szempontból a falukutatást felkaroló népi 
írói mozgaloméval rokonítható, sajátosan romániaivá teszi azonban, hogy már 
kezdettől fogva hasznosították a Dimitrie Gusti-féle szociológiai iskola 
módszereit és eredményeit. Ugyanakkor a romániai valóság megismerése mellett 
az EF az első perctől kezdve programul tűzte ki a román nép és az együtt élő 
nemzetiségek kölcsönös közeledésének előmozdítását, ennek a célnak rendelve 
alá a romániai valóság tudományos feltárását. S ami talán a leglényegesebb: 
szilárd elvi és erkölcsi alapon álló demokráciaigényével vitathatatlan érde-
meket szerzett a kisebbségi élet belső demokratizálásáért folytatott küzdel-
mekben. Méltán állíthatjuk: az ország többi haladó erőivel, demokratikus cso-
portosulásaival egyetemben (Cuvintul liber, Facia, Uiminea^a, Adevárul, Ade-
várul literatur) az EF is hozzájárult a jobboldali fasisztoid erők vissza-
szorításához, fékentartásához. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az EF eszmei alapvetése nélkül aligha jöhe-
tett volna létre a két világháború közötti romániai magyar szellemi erők kö-
zös fellépése, a demokratikus összefogás gondolatát megvalósító Vásárhelyi 
Találkozó. Nemcsak az elvi egységgondolat, de a Találkozón megvitatott konk-
rét kérdések többsége is mind-mind hangsúlyozottan jelentkezett a harmincas 
évek elejétől kezdve e főiskolás, majd 1934-től nemzedéki folyóirat hasábja-
in. Az már az akkori helyzet antinómiái közé tartozik, hogy épp az EF maradt 
távol a Vásárhelyi Találkozóról. Hogy az akkori törzsgárda döntését mi indo-
kolta, miben volt igazuk és miben tévedtek — máig sem vállalkozott senki 
érdemben ennek tisztázására. Amiként arra sem, hogy annyi időn át miért ma-
rasztalták el őket többnyire olyan jelzős szerkezetek sűrű emlegetése köze-
pette, mint "keverék-ideológia", "narodnyik szemlélet" vagy "harmadikutas 
állásfoglalás". (Hogy csak a legenyhébbeket említsük.) Holott a "harmadik 
út" keresése önmagában se nem bűn, se nem érdem. Itt inkább arról van szó, 
hogy eszmetörténetünk jó ideig nem tudott mit kezdeni ezzel a jelenséggel, 
jóllehet a harmadik út mint olyan, reális ténye az eszmei-ideológiai szférá-
nak. Elutasítása, illetve kizárása a dogmatizmus vétke. Az EF egy analógia 
nélküli történelmi helyzetben kereste a kivezető utat, s a jobb- és (később) 
a baloldallal folytatott vitáin túl az alternatívakeresés az, ami ma is ki-
érdemli figyelmünket. 

Ennyiből is kiderülhetett, hogy az EF története jelentős fejezete a ro-
mániai magyar nemzetiség önismeretének, korszerű értékelése nélkülözhetetlen 
feltétele szellemi világunk további alakításának. Annál is inkább, mivel ez 
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a mozgalom a maga idejében számos olyan eszme- és ideológiatörténeii vonu-
latot indukált, amelyek későbbi továbbfejlődésük és kibontakozásuk során 
mellőzhetetlen összetevőivé váltak mai szellemiségünknek. Gondoljunk csak 
arra, hogy az EF termékeny szellemi impulzusai készítették elő a marxizmus 
felé tájékozódó értelmiségi ifjúság útját; az a csoport, amelyik 1932—33-
ban csatlakozott a forradalmi munkásmozgalomhoz, baloldali lapok szerkeszté-
se (Falvak Népe, Népakarat, Ellenzéki Közlöny, Székelyföldi Néplap és tár-
sai, illetve a Korunk) mellett 1934-ben részt vett a MADOSZ megszervezésé-
ben. A polgári radikalizmus hívei az Ady Endre Társaságnak a megalakításán 
fáradoztak, ennek a nevében indította el Balogh Edgár a Vásárhelyi Találkozó 
szervezését. A reform-konzervatívok a Hitelhez csatlakoztak, s tevékeny sze-
repet játszottak mind a Vásárhelyi Találkozó előkészítésében, mind pedig a 
romániai magyar valóság feltárásában. A mozgalom szerteágazása után is meg-
maradt az EF törzsgárdája, amely, ha nem is tudott már kezdeményezőként fel-
lépni az 1933 utáni helyzetben, a lap kezdeti célkitűzéseihez következetes 
maradt: továbbra is az egyetemi ifjúság helyzettudatának a kialakítását 
szolgálta, kidolgozta a kisebbségi élet demokratikus megszervezésének prog-
ramját, és intézményesítette a román néppel való testvéri együttélés impe-
ratívuszát. 

2. Már a fentebbi utalások is érzékeltetik: egészen más történelmi hely-
zetben lépett porondra az EF, mint amilyenben célkitűzései valóra váltásáért 
dolgozhatott a harmincas évek második felében. Maga a munkatársi közösség is 
egészen más képletet mutat a lap működését meghatározó korszak elején, mint 
a végén. Időközben bonyolult eszme- és politikatörténeti, társadalmi folyama-
tok zajlottak le, amelyek alól az EF sem tudta kivonni magát. S mert az ér-
tékelési szempontok is jócskán változtak az utóbbi négy évtizedben, nem cso-
da hát, hogy a folyóirat szerepéről még nem alakulhatott ki elfogadható, 
kellőképpen árnyalt kép a köztudatban. 

Mikó Imre kétségtelen érdeme, hogy a lapalapítás negyvenedik évforduló-
ján elsőként ébresztett széles körű érdeklődést a nemzedékét útnak indító 
folyóirat iránt — az utána következő évjáratok figyelmébe ajánlva az EF 
tanulmányozásából leszűrhető tanulságokat. Mikónak azonban — bármennyire is 
igyekszik"régi sérelmeken és elvesztett illúziókon" felülemelkedni — első-

'Mikó Imre: Erdélyi Fiatalok. Igaz Szó 1970/10. Változtatásokkal, bőví-
tésekkel újraközölve: Az Erdélyi Fiatalok egy emberöltő múlva. In: Akik előt-
tem jártak. Buk., 1976. 14—34. 
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sorban a lap történetének kezdeti szakaszáról van érdemi mondanivalója; ar-
ról a periódusról, amelyben maga is a főmunkatársak közé tartozott; a "máso-
dik menet" értékelésekor — bár kitér az EF akkori munkájának főbb mozzana-
taira és a szerkesztőség állásfoglalásaira — már elbizonytalanodik, s az EF 
önálló demokratikus társadalmi programjáról szólván nem jut tovább ama meg-
állapításnál, miszerint a fokozatosan elszürkülő lap "keményen állta a har-
madik út sarát". De ne legyünk igazságtalanok: az elhallgatottság évtizedei 
és a tartós megbélyegezettség után Mikó tanulmánya újból visszahozta a köz-
tudatba a hajdani nemzedéki folyóiratot. S bár írása hiányérzetet keltett az 
egykori főmunkatársak némelyikében, ugyancsak lényeges, hogy megszólalásra 
késztette az alapítók egy részét. Azokat, akik 1933 tavaszáig tartoztak az 
EF mozgalmához (Demeter János, Bányai László), és azokat is, akik a lap 
szerkesztésében végig részt vettek (László Dezső, Debreczeni László). Mindez 
nem maradt hatástalan, amennyiben a hetvenes évek során több tanulmányban és 
könyvfejezetben helyet kapott az 1929-es ifjúsági nemzedék fellépésével, 
teljesítményével és széthullásával kapcsolatos részletkérdések feltárása, a 
korszak alapvető törekvéseinek, szellemi irányzatainak értelmezése. 

A visszaemlékezések, vallomások, tanúságtételek szerzőinek EF-értékelése, 
megítélése nyilvánvalóan nem egységes. De nem is lehet az, hiszen mindenki a 
maga egykori meggyőződésének és állásfoglalásának igyekezett érvényt szerez-
ni a mai olvasók előtt is. Ez az eljárás érthető, csakhogy nem ad teret az 
önrevízió — ugyancsak indokolt — reflexióinak. Gondoljunk csak arra, hogy 
például Demeter János és Bányai László önéletírásaiban — a közös indulás 
történelmi-társadalmi és eszmei hátterének felvázolása, a világnézeti radi-
kalizálódás érzékeltetése, a "jobboldal" s majd a "baloldal" kiválásának le-
írása mellett — az EF mozgalmával kapcsolatos tények önkényes beállításának 

2 
lehangoló példáival is találkozhatunk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
Demeter János álláspontja azóta némiképp módosult: miként e kötet 87. és 90. 
sz. dokumentumainak jegyzetben közreadott 1984-es levele tanúsítja, elvei 
fenntartása mellett korrigálja az EF és az általa szerkesztett Falvak Népe 
viszonyáról korábban rajzolt képet. Bányai László tollából pedig egy évvel 
a Válaszúton megjelenése után már ilyen meggondolkoztató sorokat olvashat-
tunk, épp az emlékirat kapcsán: "Bennünk, akik a MA00SZ-t építettük, a for-
radalmi eszmekör mintegy harc közben tisztult ki. Bármennyire is fújtuk a 
kátét, a gyakorlatban eleven gondolatokkal, kezdeményezésekkel jöttünk, mert 

^Demeter János: Századunk sodrában. Buk., 1975. 91—101; 179—180. Bá-
nyai László: Válaszúton. Buk., 1980. 44-45; 87; 90-100; 113; 142; 154-155. 
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nem volt honnan érvényes, kész klisét kapnunk sajátos helyzetünkre. Keserves 
tapasztalatok révén tanultuk meg, hogy a balosság nem azonos a forradalmi-
sággal. Hogy imminens és permanens világforradalmi álmokban élve nem vihet-
jük előbbre a dolgok fejlődését."5 

László Dezső az EF korrajzának megírásával válaszolt Mikó Imre kihívásá-
ra, és arra figyelmeztetett: "Nem elég a mai helyzetből kiindulva, visszafe-
lé nézve írni egy mozgalomról. Az akkori helyzetből lehet igazán megítélni, 
hogyan, miért indult el egy ifjúsági mozgalom, mit akart a maga korában, ho-
gyan hatottak vissza rá egyéb tényezők." Debreczeni László több vallomásá-
ban igyekezett korrigálni az eddigi téves megítéléseket, újabb és újabb elvi 
szempontokkal gazdagítván az EF tárgyilagos felmérésére irányuló törekvése-
ket.5 Itt kell megemlítenünk azt is, hogy dr. László Ferenc — e dokumentum-
kötet kiadásának kezdeményezője — megírta a kolozsvári magyar főiskolás 
mozgalmak történetének 1929—33 közötti szakaszát 1929 nemzedéke címen. 
Mint kéziratának bevezetőjében jelzi: az késztette erre a vállalkozásra, 
hogy az utóbbi évtizedben napvilágot látott pontatlan közlésekkel szemben 
egy jól dokumentált, tárgyi tévedésektől mentes összefoglalót hagyhasson az 
utókorra, amelyet majd hiteles forrásként használhatnak a kutatók. 

3. Miként elöljáróban jeleztük, a visszaemlékezések mellett jó néhány 
kritikai tanulmány is napirendre tűzte az EF felfedezését. Lássuk hát, mi-
lyen értékszempontokat kínáltak a hetvenes évek a lap szellemi teljesítmé-
nyének és az általa indított ifjúsági mozgalom mérlegeléséhez? (Itt jegyez-
zük meg, hogy a szóhasználat a szakirodalomban nem egységes: vannak, akik 
csak magát a folyóiratot értik az EF megjelölésen, mások pedig a lap által 
fémjelzett mozgalmat; ezek a fogalmak már annak idején is átfedték egymást, 
de nyilván nem tekinthetők azonosaknak; hiszen más volt a főmunkatársak és a 
munkatársak összetétele 1933 előtt, mint 1933 és 1940 között; minthogy a lap 
mindig a romániai magyar főiskolások, illetve az új értelmiségi nemzedék ne-

5Bányai László: Míg eltűnünk a színről. Korunk 1981/5. 
Vászló Dezső: Erdélyi Fiatalok. Korunk 1973/6. 
5Cseke Péter: A történelem cselekedeteink igaz és etikus volta szerint 

ítél.A Hét 1979/1. Bővebben újraközölve: Debreczeni László vallomásai. In: 
Látóhegyi töprengések. Buk. 1979. 123—136. Uő: Akiknél az ige termékeny ta-
lajra talált. A Hét 1979/26. Uő: Balázs Ferenc az Erdélyi Fiatalok tükrében. 
Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. A Hét 1983/44. 

6Dr. László Ferenc: 1929 nemzedéke. Öt év a kolozsvári magyar főiskolás 
mozgalmak történetéből. Kézirat. 355 lap. 
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vében beszélt, ezért szóhasználatunkban az EF mindenekelőtt magát a folyói-
ratot jelöli.) 

Nem kétséges, hogy a társadalomtudományi kutatások megélénkülése, a kor-
szerű nemzetiségi önismeret szükségességének felismerése, a jövő szükségle-
teket felerősítő nemzetiségi művelődési modell megteremtésének igénye, a 
dogmatizmus béklyóiból szabadulni igyekvő ideológusok önrevíziója stb. — 
mind-mind jótékonyan hatott az EF utóéletére. Csupa olyan kérdés került elő-
térbe a hetvenes években tehát, amelyek megvilágításához épp a szóban forgó 
nemzedéki folyóirat közvetíthetett analógiákat, termékenyítő impulzusokat: a 
két világháború közötti szociográfiai kutatások haladó hagyományai, a Gusti-
féle monografikus szociológiai iskola kapcsolattörténete, a falu-orientáció-
jú önismereti feltárómunka eredményei és hiányosságai, valamint az irodalom-
centrizmussal művelődésünkben először szakító — a tudományos megismerést is 
az öntudatébresztés szolgálatába állító — értelmiségi nemzedék munkálkodá-
sának mához szóló tanulságai. Ezeket az eszméitető összefüggéseket mindenek-
előtt Gáli Ernőnek a Korunk hasábjain 1969-tól megjelenő (majd kötetekben 
kiadott) tanulmányai tudatosították,7 hogy aztán az általa vágott csapáson 
haladva Balázs Sándor tárja fel az EF falumunkájának önismereti jelentőségét 
— különös tekintettel a Gusti-féle iskolával való együttműködés elméleti és g 
gyakorlati hatékonyságára. 

Kétségtelen, hogy a "Gusti-ihletettség" — ahogy Balázs nevezi — serken-
tő impulzusai mélyen áthatották a tényfeltárásra vállalkozó fiatalok munkál-
kodását. E kapcsolattörténet tanulmányozását ugyancsak indokolta, hogy "a 
Gusti-féle nemzetismeret és szociográfiai magyarságvizsgálat kapcsolata 
szempontjából az Erdélyi Fiatalok szervezkedése különleges helyet foglal el: 
ez volt az a folyóirat, amelynek tevékenységében a Gusti-hatás a legközvet-
lenebbül érvényesült, s amely a szerkesztésben, a mozgósító munkában (a fa-
lusegítésben), az akciók megszervezésében (a faluszemináriumokon), a Falufü-
zetek sorozat-kiadványban egyaránt elsősorban a szociológiai fogantatású 

7lásd Gáli Ernő tegnapi és mai önismeret című kötetének (Buk., 1975) 
címadó tanulmányát (106—130), valamint a Nemzet és nemzetiség szociológiai 
nézetben címűt (131—142), továbbá ugyancsak tőle Az erkölcs dilemmái (Ko-
lozsvár, 1981) következő esszéit: Dimitrie Gusti és az együttműködés erköl-
cse (119—131), Nemzedéktől nemzedékig (177—194), Nehéz örökség (233—253). 

g Lásd Balázs Sándor bevezető tanulmányát Dimitrie Gusti A szociológiai 
monográfia (Buk., 1976") című léka-kötetéhez (Dimitrie Gusti monografikus szo-
ciológiája, 5—66); továbbá: Dimitrie Gusti és az Erdélyi Fiatalok (Korunk 
1978/8), illetve a szerző Szociológia és nemzetiségi önismeret (Buk., 1979) 
című könyvének Erdélyi Fiatalokról szóló fejezetét (143—189). 
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9 megismerést szolgálta." Csakhogy nem feledkezhetünk meg az olyan haladó if-
júsági mozgalmak hatásáról sem, mint a csehszlovákiai Sarló (Balogh Edgár és 
Jancsó Béla kötetünkben olvasható levelezése a bizonyság rá), illetve a ma-
gyarországi Bartha Miklós Társaság és a Szegedi Fiatalok sok tekintetben ro-
kon törekvése. Aminthogy nem lehet számításon kívül hagyni azt a tényt, hogy 
a gazdasági szervezkedést illetően az EF előtt az északi kis népek (főként a 
dán és a finn) szövetkezeti demokráciájának példája lebegett. 

A rokon mozgalmak tanulmányozásának fontosságát egyébként mind Gáli Er-
nő, mind Balázs Sándor több ízben hangsúlyozta, jelezve, hogy az ilyen irá-
nyú kutatások fontos eszmetörténeti mozzanatokkal gazdagíthatják az EF szel-
lemi kiforrásának összképét. Amikor nálunk az ún. 1929-es főiskolás nemzedék 
kezdi megteremteni a maga önálló szervezeteit, már virágkorát élte a Sarló 
meg a Bartha Miklós Társaság. Jancsó Béla pedig egyenesen azzal az elhatáro-
zással jött haza a szegedi egyetemről — ahol egyik szervezője és vezetője 
volt a később Szegedi Fiatalok néven ismertté vált ifjúsági mozgalmat elin-
dító Bethlen Gábor Körnek — , hogy itthon az addig szervezetlen magyar főis-
kolások öntudatosításának szentelje életét. Nos, mielőtt az EF felfedezte 
volna a maga számára a célkitűzéseit megerősítő Gusti-féle iskolát, addig 
már tudatosította hasábjain a szocializmus eszmevilágát hirdető Sarló, il-
letve az akkor baloldali törekvésű Bartha Miklós Társaság (József Attila is 
egyik hangadója ekkor még a mozgalomnak!) eredményeit. A román ifjúság fa-
lumunkájáról és Gusti professzor tevékenységéről — jóllehet Mikó Imre már 
1930 decemberében felveszi a kapcsolatot a bukaresti szociológiai iskola 
megalapítójával, aki folyóiratokkal és könyvekkel látja el a kolozsvári diá-
kokat — csak az 1931. évi falu-számban olvashatjuk az első ismertetést,11 

miután a lapban másfél éven át rendszeresen napvilágot láttak a rokon mozgal-

9 Uő: Szociológia és nemzetiségi önismeret. 143. 
10Bíró Sándor: Új Magyar Föld. EF 1930/1. 10—12; Mikó Imre: Úttörő fiata-

lok. EF 193Ö7I7~12-14; 1930/2. 25-27; Jancsó Béla: Uj Magyar Föld. EF 
1930/2. 28; 1930/5. 78—79; Balogh Edgár: A regős járástól a szociográfiai 
intézetig. EF 1930/6. 82—85; Jancsó Béla: A szegedi Bethlen Gábor Kör ta-
nyamunkája. EF 1930/6. 97—98;~~J( B. /Jancsó Béla/: Fábián Dániel és József 
Attila: Ki a faluba. EF 1930/7. 116; Uő: A magyar tudomány /.../ munkaközös-
ségét hirdetik a sarlósok. EF 1930/8. 137; Uő: Szegedi Kis Kalendárium az 
1930. évre. EF 1930/8. 137—138; Uő: A Sarló kétéves munkaprogramja. EF 
1930/8. 138—139; Uő: Buday György: A szegedi tanya problémái. EF 1930/8. 
139—140; Melius N. /Méliusz/ József: Levél Pozsonyból. EF 1930/9—10. 164— 
165. 

nDemeter Béla: A román ifjúság falumunkája. EF 1931/5—6. 100—102. 

426 



makrói szóló híradások, beszámolók, tudósítások. Bár az EF történetével fog-
lalkozó újabb közleményekben jelentkezik már a kölcsönhatások feltárásának 

12 

igénye, egyáltalán nem mondhatjuk még el azt, amit a Gusti-féle iskola és 
az EF kapcsolatának kritikai mérlegeléséről bízvást állíthatunk: az eredmé-
nyek arányban állnak a kérdés tudományos fontosságával. (Hogy e "kimerített"-
nek hitt témakör is szolgálhat még meglepetésekkel, jól szemléltetik azok a 
nemrég felfedezett — kötetünkben olvasható — levelek, amelyek a Gusti tá-
mogatásával szervezett siklódi falumunkatábor 1937-es előkészületeiről szá-
molnak be.) 

Ennyiből is kiderülhetett, hogy a részletkérdések kiemelése és általáno-
sítása aránytévesztéssel járhat. Persze, lehet jellemezni az EF tevékenysé-
gét a falukutatások (kezdeti) eredményei és e munka lendületének (későbbi) .-
megtörése alapján is. De akkor nem tekinthetünk el attól, hogy ez a törekvés 
— bármennyire is hangsúlyozottan jelentkezett a maga idejében — az EF mun-
kásságának csak egyik vetülete. Balázs Sándornak kétségtelenül igaza van ak-
kor, amikor a Gusti-iskola és a romániai magyar szociológia és szociográfia 
műhelyeinek a bemutatása során a Korunk, az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Mú-
zeum (és újabban a Magyar Kisebbség) mellett kiemelten foglalkozik az EF fa-
lukutatásaival. Ám annak alapján, hogy a lap által szervezett ifjúsági mozga-
lom egysége megbomlik, a különböző világnézetű ifjak útja szétválik, s így a 
kezdetben sok reménnyel biztató falukutatások lendülete megtörik, majd vég-
képp elakad — nem lehet egyértelműen az "agónia" címszó alá utalni a folyó-
irat későbbi tevékenységét. A megtévesztő általánosítás itt azt a látszatot 
kelti, mintha e tevékenységcsökkenésért egyedül azok lennének okolhatók, a-
kik a gazdasági válság kényszerítő körülményei és a különböző előjelű táma-
dások ellenére 1933 után is az EF fenntartásáért küzdöttek. 

Más kérdés, hogy a mozgalom felfelé ívelő szakasza, a lap ún. fénykora 
valóban 1933 elejéig tartott, s hogy az azt követő periódust inkább az EF 
szellemi önállóságának megőrzését szolgáló "utóvédharcok" jellemzik, s nin-
csenek olyan fajsúlyú kezdeményezései, mint az indulás éveiben. De nem is 

12Kántor Lajos: József Attila és az Erdélyi Fiatalok. Utunk 1980/15; Vá-
róné Tomori Viola: A közösségi élmény melege. Korunk 1981/9; 10; Lengyel 
András: Buday György és az Erdélyi Fiatalok. In: Haladó ifjúsági mozgalmak 
Csongrád megyében. Szerk. Hegyi András. Szeged, 1982. 123—130; Herbai Ist-
ván: A népi írók mozgalmának keletkezése és a munkásmozgalom (1928—1932). 
Tudományos szocializmus füzetek 70. Bp., 1983; Lengyel András: A Szegedi Fi-
atalok Erdélyi Kollégiuma. Tiszatáj 1984/9. — A Sarló, illetve a Bartha 
Miklós Társaság történetére vonatkozólag lásd: Balogh Edgár: Hét próba. Bp., 
1965; Kovács Endre: Korszakváltás. Bp., 1981; Asztalos Miklós: Adatok a Bar-
tha Miklós Társaság történetéhez. Kézirat.; Fábián Dániel: József Attiláról. 
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lehettek. És nemcsak azért, mert akit állandóan védekezésre kényszerítenek, 
az óhatatlanul lépéshátrányba kerül. Számolnunk kell azzal is, hogy 1933 
után egészen más volt a történelmi helyzet, mint azelőtt, a baloldali moz-
galmak átmeneti élretörése idején. "Hitler uralomra jutása Németországban — 
írja Mikó Imre — a hazai értelmiségre sem tévesztette el hatását. Volt úgy, 
csak az imponderabiliák döntötték el, hogy valaki a baloldali vagy jobbolda-
li radikalizmushoz csatlakozik-e. A lapbetiltások, letartóztatások az értel-
miség egy részét semlegesítették, a kitartók érdeklődése is az elméleti kér-
dések felé fordult."13 Az EF ebben az időben megpróbálja újraszervezni sora-
it, kibővíti főmunkatársi gárdáját és munkatársi körét, s hozzálát önálló 
programjának kidolgozásához. Talán a fentebb említett utóvédharcokkal függ 
össze, hogy később, a népfronti nyitás idején — sorozatos kísérletezései 
ellenére — sem tud már kezdeményezőként fellépni, saját programjának tömeg-
alapot szerezni. 

Persze, a tárgyilagos utókor számára ma már az is nyilvánvaló, hogy a 
sikertelenségeket nem lehet csupán a külső körülményekkel magyarázni. Kérdé-
ses például, hogy az eszmei polarizáció után a megmaradt törzsgárda helyesen 
mérte-e fel az erőviszonyokat. Nem tűzött-e a lap elé erejét meghaladó fela-
datokat? Úgy tűnik — és a kötetünkben közreadott dokumentumok ezt támaszt-
ják alá — , hogy közéleti harcaik során a helyes stratégiai elképzelésekhez 
nem mindig tudták megtalálni a célravezető taktikai lépéseket. Az idő azt 
követelte volna, hogy erélyesen lépjenek a közéleti cselekvés mezejére, ehe-
lyett sok esetben indokolatlanul a várakozás álláspontjára helyezkedtek. Sú-
lyos belső vívódásokat éltek át, olykor fölöslegesen keveredtek konfliktusok-
ba. És mert sebeket kaptak és sebeket osztottak maguk is, elszigetelődésüket 
a bizalmatlanság is súlyosbította; annál is inkább, mert az erkölcsi maxima-
iizmusig érzékenyek voltak. Bizalmatlanságuk nemcsak azokkal szemben nyilvá-
nult meg, akik elszakadtak tőlük: gyakorta azokkal is éreztették, akik haj-
landók voltak együttműködni velük. Nem volt tehát alaptalan Bakk Elek fi-
gyelmeztetése 1936 tavaszán: "Keressetek minél több barátot, szélesítsétek 
a lapolvasók táborát és közelebbi eszmetársait." És az sem véletlen, hogy az 
újabb évjárathoz tartozó I. Tóth Zoltán ugyanebben az évben egyenesen az EF 
újraszervezését sürgeti. 

Visszatérve a lap falumunkájának elakadásához, jeleznünk kell, hogy köz-
ben az 1929 nemzedékéhez tartozó főiskolások végeztek és elhagyták Kolozs-
várt (1932—33); az 1931 és 1932 őszén beiratkozott diákok jelentős része 

13Mikó Imre: Antal Márk és köre. In: Akik előttem jártak. 83—89. 
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pedig nem zárkózott fel az EF által irányított-szervezett mozgalomhoz; a már 
kialakított ifjúsági keretek kitöltése helyett késóbb önálló szervezkedésbe 
kezdtek — ugyancsak nemzedéki alapon. Erre az időszakra esik az is, hogy a 
Quadragesimo anno kezdetű pápai bulla (1931) hatására megnövekszik a katoli-
kus egyház társadalmi befolyása, s a neokatolicizmus térnyerésével — a ta-
gadhatatlanul szociális elkötelezettség ellenére — megbomlik a főiskolai 
ifjúság felekezetek feletti egysége, ami az EF esetében azzal a veszteséggel 
is jár, hogy a továbbiakban a lap kénytelen nélkülözni például a későbbi ki-
tűnő szociológussá váló Venczel József munkásságát. És még nem is említettük 
a falumunka hatósági akadályozását, az együttes kiszállások és műsoros esté-
lyek betiltását. 

Ami pedig az 1933-as kizárásokat és kilépéseket illeti, tudnunk kell: az 
EF törzsgárdája korántsem törekedett eleve arra, hogy a baloldali nézeteket 
valló tagjait kizárja, illetve távozásra kényszerítse. Csupán a közösen el-
fogadott szervezeti szabályzat betartását kérte számon. Ez pedig mindeneke-
lőtt fegyelmezett munkát követelt — világnézeti alapállástól függetlenül; 
és azt, hogy a főmunkatársak az ifjúsági mozgalom függetlenségének megőrzése 
érdekében ne csatlakozzanak politikai pártokhoz. Elsőként Péterffy Jenő 
szegte meg ezt az önként vállalt kötelezettséget, amikor elfogadta az Orszá-
gos Magyar Párt (OMP) kolozsvári szervezete által felkínált képviselőjelölt-
séget. Mikó Imre 1932 januárjában Bukarestbe távozott, ahol az OMP irodájá-
ban dolgozott csaknem az esztendő végéig, falufüzetének megjelenése után pe-
dig Antal Márk marxista szemináriumát látogatta Kolozsvárt. Kevesen tudják 
ma már, hogy Demeter János az illegalitásban működő RKP kezdeményezésére és 
támogatásával kiadott Falvak Népe (1932. szept. 30.—1933. márc. 19.) szer-
kesztőjeként is csaknem végig az EF főmunkatársaként szerepelt, és nem is 
állt szándékában a kapcsolatok megszakítása. Aminthogy erre nem is volt 
szükség, mivel az EF kezdetben — mindhárom esetben — várakozási álláspont-
ra helyezkedett. Péterffy és Demeter kizárását csak azután tűzte napirendre 
a főmunkatársi közösség, miután fellépésük kínos következményekkel járt az 
EF működését illetően. Ami pedig a Bányai László kilépését illeti, meg kell 
mondanunk, hogy az nemcsak az 1933. márc. 22-én kelt nyilatkozatában felso-
rakoztatott indokokkal függ össze, hanem Bányainak a Méliusz-ügyben tanúsí-
tott — az EF számára elfogadhatatlan — magatartásával is. 

Egyébként a szóban forgó kizárások voltaképpen már csak névleges főmun-
katársakat érintettek, s az 1933-ban kilépők sem abban az évben idézték elő 
az EF mozgalmának a hanyatlását, tevékenységének a csökkenését. Péterffy Je-
nő egyetlen cikkét 1930-ban írta, egyetlen előadását ugyanabban az évben 
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tartotta. Bányai László 6 írása közül az utolsó szintén 1931-ben jelent meg, 
az 1932 tavaszán tartott lugosi és nagyváradi estélyek után lényegében meg-
szakította kapcsolatát a folyóirattal. A lap kötelékéből kilépő főmunkatár-
sak közül a legaktívabb kétségtelenül Mikó Imre volt (16 címmel szerepel az 
EF repertóriumában), ám az 1932/6-os szám után nincs többé jelen a lapban, 
utolsó előadásáról pedig 1931-ben olvashatunk híradást. 

Tény viszont, hogy az 1933—40 közötti periódusban nem fedezhetünk fel 
olyan látványos eredményeket az EF hasábjain, mint amilyenek korábban fémje-
lezték nevét a köztudatban. Oe a kisebbségi élet kérdéseinek tudományos meg-
közelítése, a szövetkezeti mozgalom támogatása, a demokráciaigény következe-
tes fenntartása azt bizonyítja, hogy a lap törzsgárdája továbbra is kitar-
tott kezdeti célkitűzései mellett; s amiről ugyancsak hangsúlyozottan kell 
szólnunk: a demokrácia és diktatúra kérdésében egyértelmű volt az állásfog-
lalásuk. Ma már aligha lehet kétséges, hogy alternatíva-keresésükben a de-
mokratikus megoldásra törekvő jövőépítők között volt a helyük. Hogy abban a 
periódusban a baloldalhoz is kritikailag viszonyultak? Ne felejtsük el: a 
népfrontpolitikai elvek csak 1935-től kezdenek kikristályosodni a romániai 
baloldal fasizmusellenes célkitűzéseiben. Az EF pedig kezdettől a népi egy-
ség megteremtéséért, a létérdekként felfogott demokratikus elvek általános 
érvényre juttatásáért küzdött. 

Az EF alapítóinak ugyanis az volt az elképzelése a lap megindításakor, 
hogy a világnézeti különbözőség nem lehet akadálya a szilárd erkölcsi alapon 
álló kisebbségvédelmi célkitűzéseknek. Ma már tudjuk: ez vált illuzórikussá 
a heveny világnézeti harcok idején(1932—33). Amikor pedig a történelem új-
ból napirendre tűzte az egység megteremtését, az EF akkori törzsgárdája lé-
nyegében nem tett mást, mint ami abban a helyzetben alapvető kötelessége 
volt: megpróbálta tisztázni az egymással és vele addig (1937 előtt) kibékít-
hetetlen ellentétben állónak látszó világnézeti táborok közeledésének elvi 
alapját. 

4. Szávai Géza joggal hangsúlyozza Méliusz Józsefről írt kismonográfiá-
14 jában, hogy 1929 nemzedékének évtizedes története külön könyvet érdemelne. 

15 
0 maga két fejezetet szentel munkájában a tanulságok számbavételének. Ki-
emeli, hogy a romániai magyar ifjúsági mozgalmakat a kelet-európai ifjúsági 

14 Szávai Géza: Helyzettudat és irodalom. Kolozsvár, 1980. 116. 
15Uó: I. m. 54—70. ("1929 nemzedéke") és 115—123. (Nemzedék és író -

történelem és irodalom). 
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szervezkedések részeként, a kölcsönhatások összefüggésében kell felfognunk. 
S ami ugyancsak lényeges: felfigyel e nemzedéki tömörülésben hangsúlyozottan 
jelentkező erkölcsi igények magatartásformáló szerepére. A nemzedék fontos 
meghatározó jegyeként említi "a gondolkodás és magatartás erősen, elkötele-
zetten etikai beállítottságát".16 Mindez egy olyan válsághelyzetben alakult 
ki, amely magát az értelmiségi létet is többszörösen problematikussá tette. 
Az értelmiségi pályára készülő ifjúság helykeresése tehát elválaszthatatla-
nul összefonódott a romániai magyar nemzetiség akkori léthelyzetének megis-
merésével, a kisebbségi sors vállalásának és megváltoztatásának igényével. 
Az öntudatosodás lényeges eleme, hogy ez a nemzedék éppen attól a politiká-
tól undorodott meg, fordult el, amely az itt élő magyarság válsághelyzetét 
előidézte. A válságból kivezető utat keresve — ezt is világosan kell lát-
nunk — a kisebbségi létérdekek szolgálatáról kialakított elképzeléseiket 
nem tudták pártpolitikai érdekeknek alárendelni, mivel az — különösen az 
OMP addigi tevékenysége győzte meg őket erről — egyet jelentett volna vala-
mely osztály- vagy csoportérdek indokolatlan előtérbe állításával. Márpedig 
az EF sokkal átfogóbb politikai érdekvédelemre akarta felkészíteni az ifjú-
ságot. 

Amint Kovács János kimutatta — épp a fentebb említett Szávai-kötet bí-
rálatában — : az EF "deklarált politikamentessége valójában erős politikai 
érdeklődést takart".17 Nézetünk szerint a kisebbségi életvitel belső demok-
ratizmusának a megteremtésére való felkészülést jelentette; olyan politika 
megvalósítását, amely az azonos sorsközösségben élők célképzeteit, vágyait 
hivatott mozgósító erővel kifejezésre juttatni s a társadalmi cselekvés sík-
ján érvényesíteni. 

De már főiskolás éveik alatt szembetalálják magukat társadalmuk morális 
gyengeségeivel, az egységesnek hitt etnikai közösség széthúzó erőivel. Kide-
rült, hogy ebbe a sokrétűen tagolt, érdekellentétektől szabdalt kisebbségi 
életbe nemzedéki közösségként beépülni nem lehetett, csak egyénenként. Meg-
szegték hát e nemzedék tagjai közösen kialakított erkölcsi eszményük paran-
csait, amikor a világnézeti harcok tüzébe kerültek — vagy pedig átértelmez-
ték azokat? A nemzedék széthullásáról szólva Szávai nem sarkítja ennyire a 
kérdést, de nem kétséges, hogy a kisebbségi erkölcsnek ezzel a dilemmájával 
előbb-utóbb szembe kell néznünk. 

16Uő: I. m. 59. 
17Kovács János: Helyzettudat és világkép. A Hét 1981/49; 50. 
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Ebben lehet segítségünkre ez a dokumentumgyűjtemény, amely belülről vi-
lágítja meg az első romániai magyar értelmiségi nemzedék helytálláserkölcsé-
nek paradigmáit, helyzettudat és moralitás ellentmondásait. Kiadói vállalko-
zásként pedig a két világháború közötti romániai magyar szellemi élet belső 

18 
hullámmozgását feltáró forráskiadványok sorát gyarapítja, s remélhetőleg 
serkentőleg hat az értelmiség-kutatások, a művelődéstörténeti, ideológia- és 
eszmetörténeti stúdiumok megélénkülésére csakúgy, mint a haladó ifjúsági 
mozgalmak s az EF monografikus igényű feldolgozására. 

5. Hogy ez mennyire halaszthatatlan feladat, arra már eddig is többen 
rámutattak. A két világháború közötti szellemi élet igényes feltérképezése 
ugyanis nem szorítkozhat csupán egy-két vezető folyóirat számbavételére. Fo-
lyóiratkultúránk feldolgozásának élvonalában jelenleg kétségtelenül a Ko-
runk-kutatás áll. Ezért is hangsúlyozhatta Gáli Ernő, hogy a továbbiakban — 
a beszűkülést elkerülendő — ki kell terjeszteni a kutatásokat a többi fon-
tos folyóirat kritikai felmérésére is. Ö maga a Korunk-kutatás igazi funkci-
óját abban látja, hogy "korszerű viszonyítási rendszert kínáljon a romániai 
magyar kultúra összképének s tágabb koordináták között megragadható jelenté-

19 
sének a felvázolásához". Ilyen meggondolások alapján sürgette az Erdélyi 
Helikon, a Magyar Kisebbség, az Erdélyi Múzeum, a Hitel feldolgozása mellett 
az EF mai értékszempontokat érvényesítő megközelítését is. Ez az igény annál 
is inkább jogosult, mivel az EF nemcsak a korszerű társadalomtudományi kuta-
tások egyik fontos műhelye volt, hanem mindenekelőtt egy kifejezetten közé-

20 
leti érdeklődésű nemzedék szellemi kiforrásának iskolája. E nemzedék tag-
jai váltak a következő évtizedek közéleti hangadóivá. A Korunk, az Erdélyi 
Helikon, a Magyar Kisebbség, a Hitel stb. eszme- és ideológiatörténeti je-
lentőségének felvázolása mellett tehát nem feledkezhetünk meg az EF — népi-
ségben gyökerező — eszmeiségéről, reális helyzettudatra épülő és átfogó 
társadalmi cselekvést sürgető kisebbségpolitikai koncepciójáról sem. 

18 Lásd:. Gaál Gábor: Levelek (1921—1945). Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel 
ellátta és az utószót írta Sugár Erzsébet. Buk., 1975; Benedek Elek irodalmi 
levelezése 1921—1929. I. kötet: 1921—1925. Buk., 1979; II. kötet: 1925-
1928. Buk., 1984. Közzéteszi Szabó Zsolt; A Helikon és az Erdélyi Szépmíves 
Céh levelesládája (1924—1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. Buk., 1979; Ritoók 
János: Kettős tükör. A magyar—szász együttélés múltjából és a két világhá-
ború közötti irodalmi kapcsolatok történetéről. Buk., 1979; Kuncz Aladár: 
Levelek (1907—1931). Buk., 1982. 

19 
Gáli Ernő: Az "itt és most" követelménye. In: Az erkölcs dilemmái. 148. 

20 Csapody Miklós: Egy nemzedék iskolája: az Erdélyi Fiatalok. Tiszatáj 
1984/7) 
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Bármennyire is ígéretes ez a feladat, elvégzése nem könnyű. Megnehezíti 
a kutató dolgát, hogy — miként az Irodalomtudományi és stilisztikai tanul-

2i 
mányok 1981 című kötet megjelenése után szervezett Korunk-megbeszélésen 
kiderült — nem egy, sokáig tabunak tekintett eszmetörténeti kérdés még 
tisztázásra vár; akad tennivaló bőven a "kényes kérdések" körüli "balladai 
homály" eloszlatását illetően az EF történetével kapcsolatosan is. Mindez 
persze nem kis mértékben azzal függ össze, hogy a dokumentumfeltárások és 
-közlések csak az utóbbi időben kerültek napirendre. Ezért is hangsúlyozta 
Kántor Lajos, hogy az esedékes folyóirat-monográfiák előmunkálatai rendjén 
a dokumentumfeltárás megkerülhetetlen folyamat, csak ez képes hatálytalaní-
tani mind a "kipreparált ideológikum", mind pedig a "fantáziátlan, pozitivis-

23 ta leírás" káros hatását. A lap eszmeiségének értékelése — melyet Fábián 
Ernő sürgetett — csakis ilyenformán vonható ki a "tabusító módszer" egyed-

24 
uralma alól, amiként ez teszi lehetővé például a Szabó Zsolt által szóvá 
tett erőteljes Szabó Dezső-hatás eszme- és ideológiatörténeti revízióját 
is.25 

Úgy tűnik, hogy irodalomtörténetírásunk szemléleti megújhodása, az a 
mindinkább teret nyerő gyakorlat, mely nem csupán a korszerű elméleti megkö-
zelítéseket tartja kívánatosnak, hanem a korábban fogalmazott egyoldalú né-
zetek, torzítások, ködösítések szembesítését is a hitelesen feltárt tények-

26 

kel, dokumentumokkal — a nyolcvanas évek elején kedvező feltételeket te-
remtett az EF új értékszempontokat érvényesítő, szintézis-igényű feldolgo-
zásához. 

21 Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981. Buk., 1981. 
22Irodalomtörténet és nemzetiség. Korunk 1982/3. 170—200. 
23 Kántor Lajos: Az irodalomtörténet áramkörében. Korunk 1982/3. 170—173. 
24 Fábián Ernő: Eszmetörténet, irodalomtörténet. Korunk 1982/3. 190—191. 
23Szabó Zsolt: Kisipari módszerekkel? Korunk 1982/3. 198. 
26 Lásd például Kántor Lajos Játék vagy program? című Kuncz-tanulmányát 

(Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981. 63—77.), továbbá a ro-
mániai magyar irodalomtörténetírás elméleti alapjaival és gyakorlati kérdé-
seivel foglalkozó — fentebb már jelzett — Korunk-megbeszelés anyagát (Iro-
dalomtörténet és nemzetiség I. h.), valamint Cs. Gyímesi Éva Elméleti alapok 
a romániai magyar irodalomtudományban című tanulmányát, amely az említett 
kerekasztal-megbeszélés egyik vitaindító előadása is volt. Ugyancsak itt 
kell megemlítenünk, hogy Kántor Lajos a Vallani és vállalni vita mai tanul-' 
ságait számbavevő 1981-es Utunkbeli tanulmánysorozatát azóta kötetté fejlesz-
tette: Vallani és vállalni. Egy irodalmi vita és környéke (1929—1930). Buk., 
1984. 
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Termékeny szempontokat sugall ugyanakkor Gáli Ernőnek az ethosz és et-
27 

nosz vizsgálatát továbbfejlesztő, az értelmiség felelősségének erkölcsi-
etikai dimenzióit bemutató, a forradalmi tudat antinómiáit elemző újabb 

28 
könyve is: Az erkölcs dilemmái. 

Azt már Szávai is jelezte, hogy a nép felé tájékozódó, a közügyek szol-
gálatára felkészülő, hangsúlyozott erkölcsi igényekkel fellépő EF radikaliz-

29 
musa tulajdonképpen egyfajta ellenzékiség. Legutóbb pedig Csapody Miklós 
jutott erre a konklúzióra: "Az Erdélyi Fiatalok ellenzéki demokratizmusa az 
adott viszonyok között az egyértelmű baloldaliságot jelentette, amelynek 
jellegét nem az októberi forradalmi, hanem a polgári-plebejus ellenzékiség 
adta meg. Radikális reformista eszmeiségüknek legjellemzőbb vonása a protes-
táns valláserkölcs és intézményi hagyomány alkotmányossága, liberalizmusa és 
antidogmatizmusa volt, ami a közös álláspontban és az egyszemélyi megnyilvá-
nulásokban egyaránt a toleranciával párosult erkölcsi szigort és következe-
tességet jelentette." Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy a 
mifelénk oly sokat vitatott népszolgálat és ellenzékiség viszonyának meg-
nyugtató tisztázására Gáli Ernő vállalkozott először. "Bizonyos ellenzékisé-
get sugallt — írja A szolgálat pátosza című tanulmányában — ez a szolgá-
lat, amely, ha nem is torkollik mindig forradalmiságba, semmi esetre sem 
összeegyeztethető a kiváltságosok érdekvédelmével, a konformizmussal. Ez a 
mi tájainkon meghonosodott hitvallás és magatartás népben-nemzetben való 
gondolkozást és cselekvést sarkallt. /.../ A népszolgálat gyűjtőfogalma mind 
a gazdasági, mind a kulturális felemelkedést elősegítő, a jobbító tevékeny-
séget jelöli. Lényegénél fogva felvilágosító jellegű, morális szempontból 
pedig — a már említett hivatástudaton és elkötelezettségen kívül — hűség 
és felelősség jellemzi. Aki népét szolgálja, az elsősorban a dolgozók érde-
keit képviseli. Ez pedig nemritkán kockázattal, sőt áldozattal jár..."31 

Nyilvánvaló, hogy ez a fogalomtisztázás meggondolkoztató érveket nyújt 
minden olyan szűkkeblű megítéléssel szemben, amely eszmei-ideológiai türel-
metlenségtől fűtötten próbálta diszkreditálni — a maga idejében és utóéleté-
ben is jó ideig — az EF eredeti célkitűzéseit következetesen szolgálók te-
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Uő: Az erkölcs dilemmái. Kolozsvár, 1981. 
29Szávai Géza: I. m. 60. 
30Csapody Miklós: I. m. I. h. 
31Gáll Ernő: Az erkölcs dilemmái. 153. 
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vékenységét. De nemcsak erről van szó. Úgy gondoljuk, hogy a két világháború 
közötti korszak szellemi életében az EF törzsgárdájának erkölcsi tartása és 
etikai beállítottsága nagyon is reális alternatívát kínált mind a nemzedéki, 
mind pedig a tágabb értelemben vett közösségi összefogás megteremtésére. 

Hogy ez végül is nem sikerült, méltánytalanság volna felróni nekik. Akik 
ezt teszik, nem számolnak azzal, hogy a kisebbségi helyzet megoldása csak 
demokratikus körülmények között lehetséges. Márpedig a demokratikus nemzeti-
ségi önazonosság ideológiai hatékonyságának alapvető feltétele — fogalmazza 
meg az evidencia erejével Fábián Ernő — "az olyan politikai struktüra, amely 
a nyelvi és kulturális különbözőségeket és azoknak közéleti érdekképvisele-

32 tét természetes és értékes adottságokként fogadja el . 
Nem kétséges, hogy a két világháború közötti demokratikus ideológiák 

sorsában osztozott az EF programja is, mely lényegét tekintve az együttélés 
erkölcsi parancsait mindvégig szemmel tartó kisebbségi modus vivendi, nemze-
tiségi életmodell megteremtésére irányult, s ennek társadalom-, gazdaság- és 
művelődéspolitikai célkitűzéseit is megfogalmazta. 

6. Bár tanulmányunk az EF életmodelljét helyezi vizsgálódásai középpont-
jába, ezzel korántsem azt akarjuk sugallni, hogy a két világháború közötti 
szellemiségünk csak ezt az egyet termelte volna ki, még kevésbé azt, mintha 
ez lett volna a legcélravezetőbb. Hiszen nemzetiségi életrnodellt körvonala-
zott az időben a Korunk, az Erdélyi Helikon, a Magyar Kisebbség, a Hitel és 
még néhány fontos szellemi műhelyünk. A lap monografusára vár, hogy ezt a 
kérdést a maga összetettségében, a kölcsönhatások, ellentettségek és egymás-
mellettiségek függvényében tárgyalja. Természetesen körültekintő, árnyalt 
megközelítést kívánó igényes művelet ez, amelynek elvégzése után rajzolód-
hatnak ki igazán az EF tevékenységének reális arányai. 

Annyit azonban előre kell bocsátanunk, hogy aki az EF történetével kap-
csolatos kérdések tisztázására vállalkozik, annak figyelmét nem kerülheti el 
az a módszer, amellyel Balázs Sándor — Tavaszy Sándorról szóló könyvében33 

— elsőként nyújt példát arra, hogy miként kell "mérlegre helyezni a »prog-
resszív tradíció« talaján csak féllábbal álló gondolkodók életművét is". Kü-
lönösen a két világháború közötti romániai magyar kisebbség válsághelyzeté-
nek többdimenziós bemutatását, valamint Tavaszy Sándor kisebbségi világnéze-

32 Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Buk., 1982. 73. 
33Balázs Sándor: Tavaszy Sándor filozófiája. Buk., 1982. 
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tének marxista elemzését érezzük relevánsnak az EF mai értelmezése szempont-
jából. Annál is inkább, mivel a filozófus Távaszy és a nemzedéki lap ideoló-
gusainak ténykedése között — mutatis mutandi — nem nehéz felfedezni a rokon 
vonásokat, jóllehet annak idején nem álltak kapcsolatban egymással. 

Az a többsíkú válsághelyzet, amely — mint Balázs Sándor kimutatja — 
teljesen átalakítja Tavaszy gondolkodásának szerkezetét, és kisebbség-orien-
tációjúvá teszi filozófiáját, végig meghatározta az EF működését is. Már a 
lapot létrehozók nemzedéki fellépése is a válsághelyzet kihívására történt, 
programjukat is ennek megfelelően alakították. A múlt átértékelése, a kisebb-
ség belső életének kritikája, az új államiság nyújtotta létkeret tanulmányo-
zása, a tőkés-földesúri Románia gazdasági-társadalmi-politikai helyzetének 
figyelemmel kísérése, a világválság következményeinek s a nemzetközi eszmeá-
ramlatok hatásának elemzése mind-mind szerepet játszott az EF önálló prog-
ramjának kialakításában is. 

"A két világháború közötti hazai magyar kisebbség szóvivőinak gyakori 
kultúra-centrikusságát — olvashatjuk Balázs okfejtésében — hosszú időn ke-
resztül eléggé ferde szemmel nézték a korszakot értékelők. A dogmatizmus lég-
körében adva volt erre a sablon: a kultúra előtérbe állítása az osztálynéző-
pont feladását jelenti, másodlagossá teszi az előnytelen nemzetiségi megkü-
lönböztetés lényegét: a gazdasági-politikai elnyomást. Kétségtelen, hogy a 
gazdasági-politikai kiszolgáltatottság ellen csak a nemzetiségi különbsége-
ket nem ismerő osztályösszefogás formájában lehetett hatékonyan harcolni, de 
a művelődésben, a szellemi életben az aktivitást serkentő eszmék meggyöke-
reztetésére »saját erőből« is lehetőség nyílt. Tudomásul kell vennünk, hogy 
mások voltak a gazdasági-politikai elnyomást s mások a szellemi kultúra el-
fojtását szolgáló eszközök. Az állásából bárkit ki lehetett tenni önkényes 
döntéssel, de a világnézetét már nem lehetett ugyanilyen határozattal meg-
változtatni."34 

Múltfeltérképezésünknek előbb-utóbb szükségszerűen el kell jutnia egy o-
lyan szintézishez — sugallja a tanulmány, amelyben helyet kaphat egy-egy 
korszak kimagasló személyiségeinek kritikai-értékelő jellemzése. Örvendetes, 
hogy a Tavaszyéval sok tekintetben egybecsengő nézeteket valló ideológusok 
számbavétele során Balázs Sándor többször is utal annak a személyiségnek az 
eddig még nem méltányolt tevékenységére, akinek a neve több mint tíz éven át 
ott állt az EF címlapján: "Szerkeszti: László Dezső". 

34Uő: I. m. 85. 
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F E J É R ÁDÁM 

LEV TOLSZTOJ ÉS A NAGYREGÉNY POÉTIKÁJA 

A jelen írás nem tartja feladatának a Tolsztoj-poétika eredményeinek ú-
jabb megfigyelésekkel gazdagítását, ugyanakkor nem szándékszik megelégedni a 
tárgyban elért eddigi teljesítmény szemponttalan áttekintésével, gépies ösz-
szegzésével. Ehelyett a műelemzéseknél kívánatos funkcionalitás követelmé-
nyeinek megfelelően arra törekszik, hogy az egyes művészi fogásokat, műfaji 
sajátosságokat egymáshoz való viszonyuk és a Tolsztoj-életműben aktuális 
eszmetörténeti problémák kifejtése szempontjából értelmezze. Mivel Tolsztoj 
írásait rendkívüli gondolati telítettség jellemzi, s mivel legalábbis a fő-
műnek tekintett Anna Karenina poétikailag igen gazdagon strukturált, az i-
lyenfajta, úgymond tartalom és forma egységére törekvő vállalkozás itt külö-
nösen indokoltnak látszik. Ha a mű egyes szintjeit mint valamely leírandó 
jelenség egyes rétegeit a fenomenológia által sugallt és többnyire kötelező 
érvényűnek tekintett kritikus fenntartások jegyében nem különítjük el értel-
mezetlenül egymástól, annak oka az a hermeneutikai jellegű vélekedésünk, hogy 
az eszmetörténet egyes dokumentumainak, az értelmes szövegeknek tulajdonkép-
pen nincs tárgyiasságuk, pontosabban az őket realizáló tárgyiasság nem tar-" 
tozik lényegükhöz. Az értelmes szövegek vizsgálatát felfogásunk szerint a 
dolgok és jelenségek tudományos megismerésével szemben nem korlátozza a lét 
nem hiteles volta, hiszen a nem dologi természetű szövegekben nem a valóság 
mint nem hiteles lét, hanem az embernek a lét hitelessé tételére irányuló 
igénye, a hiteles magatartásnak a műben megragadott eszmetörténeti probléma-
állapothoz rendelt programja nyilatkozik meg. A hiteles magatartás igényének 
a hiteles lét problémájától való elválasztását, a hiteles magatartás egyik 
vagy másik történeti formájának, az illető szövegben kifejeződő "hitnek" 
vagy "eszmének" interpretálását az idealizmus elvont térhez és időhöz ren-
delt eszmefelfogásával szemben az teszi lehetővé, hogy elismerjük az eszmék-
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ben az intellektushoz képest független, konkrét eszmetörténeti térhez és idő-
höz rendelt, így mindig viszonylagos érvényű s ezért az eszme szerepét rela-
tivizáló, de egyben az interpretáció során mindig pontosan behatárolható 
léttapasztalat szerepét. A léttapasztalat mint hagyomány reflektálása, vala-
mint az eszmék történeti szerepének leírása egyfelől lehetővé teszi a herme-
neutikai körből való kilépést, a tárgyiassággal nem rendelkező és a tudomá-
nyos megismerés hatáskörébe nem eső szöveg értelmének teljes értékű föltárá-
sát, hiteles megszólaltatását. Másfelől pedig a hagyomány mint léttapaszta-
lat szerepének elismerése arra a körülményre vet fényt, hogy a dolgok, je-
lenségek lényegének feltárása nemcsak valamely, a megismerő számára rendkí-
vüli óvatosságot igénylő feladat — amint azt a fenomenológia sugallja — , 
de megoldását, mint a lét hitelessé tételét általában, ugyanakkor nem is le-
het pusztán elméleti célkitűzésnek tekinteni. Bár a fenomenológia a maga i-
dején jól érzékelte az egyoldalú intellektualizmus korlátait, azt kritikus 
fenntartásai ellenére meghaladni nem tudta, és ideális elméleti kérdésfelte-
véseivel nem volt képes magyarázni, elismerni a tudományos megismerésnek a 
gyakorlathoz idomulását. 

Míg az orosz nagyregény poétikai jegyeit az orosz—szovjet Tolsztoj-iro-
dalom, elsősorban a formalisták eredményeire támaszkodva vesszük számba, 
eszmetörténeti vonatkozásainak leírása során Lukács Györgynek a tárgyra vo-
natkozó megállapításaiból indulunk ki. Annak ellenére, hogy Lukács szocioló-
giai nyelvet használ, problémái véleményünk szerint nagyon is eszmetörténe-
tiek. Nyelv és tárgy ellentmondását nála, úgy tűnik, az magyarázza, hogy 
egyfelől őt annak idején az eszméket elvont térben mozgató szellemtörténet 
nem elégítette ki, másfelől viszont az intellektusnak és a hagyománynak a 
tárgyi világban feloldhatatlan ellentétéből megképző gyakorlatot mint a tör-
ténelem körülményei között szükségszerűen nem hiteles létet elismerve, a ha-
gyomány mint léttapasztalat szerepének tudatosítása híján — vagyis intellek-
tualista állásponton maradva — nem tudott valódi eszmetörténeti problemati-
kát kidolgozni, azaz nem ismerte az eszmék viszonylagos mozgási lehetőségét, 
nem ismerte fel a hiteles magatartás kialakításának feladatát. Magukat a re-
gényeket ezzel szemben úgy tekintjük, mint amelyek, ha nem is az ábrázolt 
problémaszinten, de az interpretáció során kibomló értelmi egészükben a hi-
teles magatartás kialakításának, a viszonylagos hatósugarú eszmék körén be-
lül maradásnak a lehetőségét keresik, miközben azt ábrázolják, hogy az ide-
ális törekvés kényszerű feladása vagy a teljesség idealista célbavétele ho-
gyan vezet egyaránt az emberi értékek degradálásához. 
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A nagyregénnyel kapcsolatos poétikai kérdések körében mindenekelőtt a rea-
lizmus műszó tartalmát és alkalmazhatóságát szükséges megvizsgálni. A rea-
lista jelző ebben a vonatkozásban tartalmas, a műben ténylegesen megragadha-
tó poétikai sajátosságot, sajátosságokat jelöl. A szóban forgó terminus a-
zonban többértelműsége és pontatlanságai miatt nem kifogástalanul alkalmas a 
problémákban való eligazodás érdekében ráháruló szerep betöltésére. A rea-
lista jelző többnyire előtérben álló filozófiai-esztétikai értelmezésével 
szemben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szónak tulajdonképpen poé-
tikai jelentése is van, és mindenekelőtt a regényre, a prózai elbeszélésre 
gondolva, arra utal, hogy az illető mű a klasszicista műfaji hierarchia al-
sóbb szintjein állván, az ideális, spirituális igényeket kinyilvánító, emel-
kedettebb stílusú művekkel szemben a figyelmet az egzisztenciális kérdések-
re, az embernek a körülményektől való szorongatottságára irányítja. Nem mond-
hatjuk, hogy az így értett realista elbeszélés a klasszicizmus arisztokrati-
kus rendszerén kívül állna, és valamely, amahhoz képest gyökeresen új, ple-
bejus szemléletet tükrözne. A bizarr iránt nagyon is vonzódó nagyvonalú a-
risztokratikus szemlélet a kalandregény hősének hányattatásait feltétlenül 
az emberi létezés egyik érvényes rétegének tekinti, és egyáltalán nem idegen-
kedik attól, hogy a festői kosztümök mögé, a gyakran izgalmas, vérpezsdítő, 
de még többször nyomorúságos, megalázó helyzetekbe saját bonyolult, program-
szerűen ideális törekvéseket, intellektuális, költői érdeklődést hordozó lé-
nyét képzelje. A hajmeresztő bukásokat és szédítő karriereket elfogadó a-
risztokratikus világkép csak attól idegenkedik, hogy a hierarchikus rend ke-
reteit megbontva, a fent és lent közötti közlekedést normává tegye, a két 
pólus közti közvetítést mint intellektuális és egzisztenciális szféra egybe-
kapcsolását poétikai alapelvvé emelje. A klasszikus angol regényben ugyan 
jelentkezik ez az igény, de egyfelől a mélybeszállás alkalmi, nevelő szere-
pét hangsúlyozva, másfelől az ideális értékekhez való visszatérés lehetősé-
gét feltétlenül biztosítani kívánván, ezek a művek a polgári szemlélethez 
való idomulás ellenére nem szegik meg a korban kötelező érvényű poétikai 
szabályt. Az ideál és valóság pólusait összekötő romantika fellázad ugyan a 
hierarchikus megkötések ellen és a klasszikus felfogást megtagadva, keresi 
az emberi dolgok egynemű, egyelvű magyarázatát, de az egzisztenciális kérdé-
sek egyoldalú spiritualizálása miatt vállalkozása elvéti a kitűzött célt, és 
a problémák romantikus szubjektivizálásának, a humán kérdések spekulatív 
feloldásának ellensúlyozásaképpen a XIX. század első harmadában a klasszikus 
szemlélet mint az ellentéteket higgadt tárgyilagossággal vizsgáló nélkülöz-
hetetlen alternatíva egyelőre érvényben marad. A század közepén kialakuló 
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monista nagyregény teremti meg az ellentétek feloldására irányuló romantikus 
igény, ugyanakkor pedig a minden szubjektív elfogultságtól mentes klasszikus 
szemléletmód egybekapcsolásának feltételét. 

A regényműfaj történeti folytonosságából következően a realistának mon-
dott monista nagyregényre is érvényes a realista jelző poétikai jelentése, 
nevezetesen a nagyregény is számol — bár most már az intellektuális termé-
szetű ideális törekvések mellett, de azokkal legalábbis egyenrangúan s az 
utóbbit az előbbire romantikus módon vissza nem vezethetően — az ember eg-
zisztenciális meghatározottságával. A romantikának a megkötések elleni láza-
dása óta azonban kialakulóban van, és a nagyregény korára már mindenképpen 
kialakult a realizmusnak olyan filozófiai-esztétikai jelentése, amely szerint 
a realista mű az úgymond mesterkélt, fiktív, tudatosan kimódolt formák, meg-
oldások keresése helyett az organikusnak vett valóság feltárását, bemutatá-
sát, megnyilatkozni hagyását tartja feladatának. Míg a realizmus előbbi fel-
fogása az individuum létét abszolútnak tekintő szubsztanciális gondolkodás 
kísérője, melynek értelmében az emberi élet viszontagságai nem érinthetik az 
egyén ideális magvának, lelkének-szellemének épségét, s ezért intellektuális 
és egzisztenciális szféra kapcsolatának vizsgálata nem bír különösebb jelen-
tőséggel; az utóbbi, a romantika által kezdeményezett felfogás a klasszikus 
német filozófia poláris (dialektikus) gondolkodásának felel meg, és a nagy-
regényben tapasztalható együttes előfordulásuk a kétfajta gondolkodásmód egy-
idejű érvényességét, a klasszikus és romantikus szemléletmód átmeneti kie-
gyenlítését jelzi. 

Lukács realizmus-fogalma mindenekelőtt a filozófiai esztétika jegyében 
áll, az elemzett műveken az organikus (dialektikus) törvényektől meghatáro-
zott valóság tükrözését kéri számon, de a nagyregény rendkívüli eszmetörté-
neti szerepének, illetve a műfajban érvényesülő szemléletmód összetettségé-
nek érzékelése őt arra ösztönzi, hogy a "nagyrealizmus" fogalom bevezetésé-
vel a nagyregények nagyvonalú, poétikai és filozófiai valóságfelfogást kie-
gyensúlyozottan érvényesülni engedő kompozícióját megkülönböztesse a tényle-
gesen és laposan csak a "valóság" mint valamely, az embert degradáló és egy-
ben egyetemes érvényű objektív adottság leképezésére vállalkozó naturaliz-
mustól, naturalista programtól. Hogy a naturalizmus többé-kevésbé negatív 
értékelése mennyire helytálló, hogy mik a naturalista regény tényleges esz-
metörténeti, esztétikai értékei, azt a kérdést itt nem kívánjuk mérlegelni, 
viszont úgy véljük, vitathatatlanul van egy bizonyos színvonal és jelentő-
ségben eltérés a nagyregény és a sokban igazságtalanul válságjelenséggé mi-
nősített naturalizmus között, amint arról Lukács ír. A nagyregény kitünte-
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tett szerepét igen éleslátóan felismerő kritikus és gondolkodó az eszmetör-
téneti folyamat pontos leírásához szükséges eszközök híján az időben előre-
haladva dekadensnek minősített jelen elé — kétségtelenül túlozva és a prob-
lémákat leegyszerűsítve — a nagyregény dogmává merevített eszményképét mint 
feltétlen követendő példát állítja; időben visszafelé széttekintve pedig ez-
zel szemben úgy találja, hogy például a klasszikus angol regény teljes mér-
tékben megfelel a nagyrealizmus követelményeinek, vagyis a nagyregény műfaji 
jegyeit bizonyos mértékig történetietlenül a múltba visszavetíti. Bármennyi-
re érzéketlenül állt is szemben a nagyregény szerepét abszolutizáló Lukács a 
századforduló és a mi századunk irodalmi-művészeti jelenségeivel, vitathatat-
lan érdeme, hogy a modern, az új jelentőségét eltúlozni hajlamos korízléssel 
szemben a kritikát hozzá mérhető színvonalon művelők között gyakran teljesen 
egyedül maradva képviselte azt a nagyon is érvényes álláspontot, hogy a 
nagyregény egy bizonyos, egyáltalán el nem hanyagolható szempontból: mint a 
hiteles magatartás kialakításának feladatát a humanista egyetemesség igényé-
vel együttesen képviselő vállalkozás számunkra azóta mindmáig utolérhetetlen 
példakép maradt. 

A lukácsi nagyregény-koncepció másik alapvető eleme, amit б a tolsztoji, 
dosztojevszkiji életmű "forradalmiságának", forradalom-előkészítő, forradal-
mi helyzetet tükröző jellegének nevez, s amelynek alapján véleménye szerint 
az orosz nagyregényt a műfaj más európai művelőihez képest megkülönböztetett 
szerep illeti meg. Míg a "nagyrealizmus" fogalmának kialakítása főképp a re-
gényirodalmon belül hivatott kijelölni a nagyregény helyét, az orosz írók 
"forradalmiságának" hangoztatása azt célozza, hogy fény derüljön az orosz 
nagyregénynek az újkori irodalomtörténet egészében játszott elsőrangú szere-
pére, hogy a kritika Tolsztojt és Dosztojevszkijt mint nagyregényírót Goe-
thével és Shakespeare-rel egy sorba állítsa. A műértelmezésre igazán sohasem 
alkalmas, de az adott eszmetörténeti helyzetben Lukács esetében végeredmény-
ben mégis termékenynek bizonyuló szociológiai nyelv helyenként kínos bonyo-
dalmakat okoz. így például Shakespeare-rel és Tolsztojjal ellentétben Goethe 
korának közelében a német társadalomban nincs olyan "forradalom", amely az ő 
munkásságával valamennyire is kapcsolatba hozható volna. De az ehhez hasonló 
formai, hibákért messzemenően kárpótol az a tény, hogy a szociológiai látás-
mód bevonása révén Lukácsnak sikerül leküzdenie a zárt, ideális térben moz-
gó szellemtörténeti problematika korlátoltságát, és felvillantania azt az 
igazságot, hogy a legnagyobb művek tanúsága szerint a humán-problematika az 
újkori európai gondolkodásban a részleges és viszonylagos megoldások ellené-
re lényegét tekintve lezáratlan, nyitott, s e nyitottság, e megoldatlanság 
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időnkénti megtapasztalása az érvényes megoldás határainak ismerete hiányában 
mindig magában hordozza a katasztrófa lehetőségét, veszélyét, illetve bizo-
nyos helyzetekben adott feltétel mellett az efféle katasztrofikus tapaszta-
latokat eszmetörténetileg leküzdhetetlennek, nélkülözhetetlennek kell tekin-
tenünk. Ily módon a realizmus, a Lukács által elsőrangúnak tekintett klasszi-
kus orosz regényírók realizmusa az ő koncepciójában a zárt idealista világ-
képből kilépés és a gondolkodás szélesebb alapokra helyezésének igényével a 
gyakorlat, a személyes-individuális törekvés számára áthatolhatatlan létréte-
gek szerepének megrendítő megtapasztalását is jelenti. Az már a filozófiai 
esztétika korlátaiból és a Lukács gondolkodását is jellemző intellektualiz-
musból következik, hogy az így kialakított realizmus-fogalom zavaróan ellent-
mondásos lesz. Lukács ugyanis a gyakorlatot intellektuális kényszerűségből 
objektív valóságnak minősiti, és a lét nem hiteles voltából, az intellektus 
szerepének viszonylagosságából következő tanulságok levonása helyett, a hu-
manista egyetemesség igényét feladni nem akarván, az elméleti gondolkodásba 
eszkatológikus mozzanatot von be, a gyakorlat mint nem hiteles lét ellen 
"forradalmi" harcot hirdet. Ezek után nem csoda, hogy az így kialakuló rea-
lizmus-fogalom képlékeny, és miközben a kritikus a valóságot "laposan" leké-
pező naturalizmus ellen a kelleténél is elkeseredettebben hadakozik, a natu-
ralista valóságfelfogást szándéka ellenére bizonyos mértékig a realistának 
nevezett Shakespeare-re és Goethére is kiterjeszti. 

Végül Lukács nagyrealizmus-koncepciójának lényegi összetevője, hogy a 
nagyregényt, amelyet legjelentősebb megvalósulásaiban — Tolsztoj és Doszto-
jevszkij művei esetében — az újkori humanizmus elsőrangú múltbeli teljesít-
ményeivel rokonit, egyben ezen nemes irodalmi tradíció utolsó teljes értékű 
képviselőjének tekinti. A hagyomány lezárulását, az orosz nagyregény kor-
szakzáró jellegét azonban, mint várható is, kizárólag szociologikusán magya-
rázza, és voluntarista-moralizáló beállítottságának megfelelően a jelen vo-
natkozásában a humanista örökség elárulásáról beszél. A kora más irodalmi-
művészeti jelenségéhez hasonlóan intellektualista alapon álló kritikus az 
általa képviselt igények emberi jogosultsága ellenére nem érti a körülötte 
lejátszódó eszmetörténeti fordulatot, képtelen belátni, hogy a humán proble-
matika nyitottságának korábbi spontán megmutatkozásával szemben a gyakorlat 
szerepének megismerő tapasztalását, a katasztrófaélmény elemző, nagyregény-
b e n ábrázolását követően a gondolkodás adott keretei között: a hagyomány 
mint léttapasztalat reflektálása híján egyelőre ténylegesen nincsen mód a 
humanista egyetemesség fenntartására, illetve ezen igény képviselete csak 
intellektuális vétség vállalása árán, azaz voluntarista módon lehetséges. 
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Jellegzetes európai hagyomány, az európai kultúrában érvényesülő sajátos 
léttapasztalat az individuális létezés értelmességének feltételezése, az in-
dividuum feltétlen képessége a humán problematika egészének hordozására. A 
XVII. és XVIII. században, amikor a francia és az angol gondolkodás vezető 
szerepet játszott Európában, a szubsztancialitás koncepciójának megfelelően 
elvben minden egyén individuumnak számított, a kritikus gondolkodás aktuális 
formái szerint minden egyén magában hordozni látszott léte értelmessé, tel-
jessé tételének képességét. A szubsztanciális szemlélet magyarázza, hogy a 
klasszicizmus vezető műfaja a tragédia lehetett, hogy akkoriban a tragédia 
a humanista egyetemesség programjának hordozására alkalmas volt. A tragédia 
fikciója szerint aki tragikus magaslatra emelkedik, annak számára nem jelent 
realitást az egzisztenciális probléma, és ez éppen azért lehet így, mert lé-
nyege szerint a tragikus konfliktus a humán probléma egészét felöleli, a 
tragikus hős az emberiség egészét képviseli, mert — amint a fiatal Lukács 
fogalmaz — a tragédia nézője a léthez rendelt teljesség szimbóluma, Isten. 
A német klasszika a szubsztancialitás helyébe állított polaritás (dialekti-
ka) szellemében a lét értelmessé tételének individuális képességével csupán 
a kisszámú kiválókat látja felruházva, akik az emberségükből adódó feladat 
egészével nem valamely tisztán intellektuális szférában, hanem az életben 
megmeritkezve, az életutat végigjárva, és a többi, korántsem tragikusan han-
golt emberrel is valamely, fejlődésük, önmegvalósításuk szempontjából lényen 
gi viszonyba kerülve, haladnak céljuk felé. A német gondolkodás nem kedvez a 
tragédia műfajának, de a német klasszika hősei mégis a tragikus problematika 
teljes értékű képviselői, mert a klasszicizmus arisztokratikus felfogása sze-
rint a korban érvényes dualista világképen belül a hős számára tökéletes vé-
dettséget biztosít az intellektuális és az egzisztenciális szféra között hú-
zódó határ, amelyet a hős csak sáját kezdeményezéséből, ideális törekvések-
től mozgatottan, a számára szükséges mértékben és a számára kívánatos pilla-
natban lép át, s így szellemi-lelki épségének veszélyeztetése nélkül talál-
kozik az élet egyébként minden embert nivelláló áramával. A klasszikához ké-
pest demokratikus szemléletű romantika felfogásában az eszmény és a valóság, 
a dualista világkép két pólusa közötti határ nem az emberek két fajtája, a 
szellemi vezetésre hivatottak és a vezetettek között, hanem a személyiségen, 
minden ember személyiségén belül húzódik, és miközben a romantikus reményte-
lenül vágyik arra, hogy személyiségét jelentőssé tegye, miközben szüntelenül 
fenyegeti az értelmetlen lelki-szellemi széthullás veszélye, valódi tragikus 
problematikához, a tulajdonképpeni emberi állapot megéléséhez sose jut, amit 
megél, az nem több, mint saját egzisztenciálisan szorongatott lényének pri-
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vát drámája. A korábbi dualista világkép megdőlésével létrejövő monista nagy-
regény egyfelől a klasszicizmushoz hasonlóan igényt tart a humán problemati-
ka egészének képviseletére, másfelől bizonyos mértékig a romantikában kife-
jeződő demokratikus igényhez kapcsolódva, ténylegesen érvényesíteni kívánja 
a tragikus probléma mindenki számára adottságát. A nagyregény eszmetörténeti 
jelentőségét abban kell látnunk, hogy az individuális létezés feltétlen ér-
telmességét, ezt az európai kultúrára jellemző léttapasztalatot, amely mind-
addig valamely metafizikai realitásnak mutatkozott, a maga elemző módszerei-
vel kritikusan próbára teszi, s ily módon előkészíti a metafizikailag garan-
tált személyes világkép huszadik századi megdőlését, illetve az individuum 
értelemteljesítő szerepe, a személyesség részleges, viszonylagos eszmetörté-
neti jelentőségének tudatosulása révén a léttapasztalat mozzanatának megvi-
lágítását. 

Az a tény, hogy a nagyregény átveszi, magára vállalja a tragédia szerep-
körét, úgy jellemezhető, mint a regényműfaj emancipálódása. A hosszú múltra 
visszatekintő regény a túlbonyolított kalandok, intrikák iránti érdeklődésé-
vel, az élet számtalan arcának elsődleges élményszükségletet kielégítő vagy 
tanító célokat szolgáló bemutatásával figyelmét hagyományosan az egziszten-
ciális kérdésekre korlátozta. Az addig általánosan "prózainak" minősülő re-
gény a romantika korában, anélkül, hogy tulajdonképpeni mivoltát feladta 
volna, nyitott az intellektus irányába, bizonyos költői elemeket fogadott 
magába, s érdeklődési körének tágulása, hangszerelésének megváltozása követ-
keztében irodalmi rangja emelkedett. A romantika azonban, amely közismerten 
lazított a klasszicizmus poétikai kánonján, a műfajok korábbi szigorú hie-
rarchiáját lényegében nem szüntette meg. Jellemző, hogy az elégia és az in-
tim jellegű dal, melyek hangvétele, problematikája az új szubjektív regény-
ben meghatározóvá vált, az érvényét egyelőre őrző felfogásnak megfelelően az 
ódához, a tragédiához vagy az eposzhoz képest egyébként is másodrangú műfaj-
nak számított, másfelől az egzisztenciális szféra a humán jelenség egészét 
spiritualizálni igyekvő dualista koncepcióban az intellektushoz képest mégis 
alárendelt szerepet játszott. Hogy csak a két legreprezentatívabb példát ve-
gyük, bármennyire fontos helyet foglal el Goethe vagy Puskin életművében a 
prózai regény, a magánszférába bezárkózni nem hajlandó klasszikusok leglé-
nyegesebb mondanivalóikat verses, költői műfajokra bízzák, jóllehet a kor 
prózai alkotásaiban az élet nyers jelenségei bizonyos mértékig megnemesed-
nek. A XIX. század közepén kialakuló nagyregény majd azért kapja a kitünte-
tő jelzőt, mert ezt a korábban klasszikusnak tekintett tragikai vagy epikai, 
tragédiába vagy eposzba illő vállalkozást saját lehetőségeivel, prózai kö-
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rLilmények között kívánja ábrázolni, azaz a feladattal való legteljesebb azo-
nosulás ellenére nem hisz a tragikus vagy epikus hős kivételezett státusának 
megalapozottságában, a korábbi fikció tarthatatlanságáról meggyőződve, nem 
bízik abban, hogy a megkülönböztetett helyzetű kevesek a sokaság érdekében 
hathatós személyes erőfeszítéseket tehetnek. A nagyregény történeti jelentő-
ségét igazában nem csökkenti az a tény, hogy a XIX. század közepét jóval 
megelőzően Rabelais és Cervantes is írtak elsőrangú irodalmi értékű, a huma-
nizmus problémáit teljes terjedelmében átfogó regényt. E szatirikus, gro-
teszk elemekkel dolgozó kompozíciókat ugyanis a nagyregénnyel szemben nem a 
kialakított értékrend elemző lebontása, hanem meglepetésszerű átmeneti össze-
kuszálódása szüli, e regények nem magukra vállalják az epikái, tragikai fel-
adatokat, hanem a tőlük idegen szerepkör a váratlanul előállt válsághelyzet-
ben kétségbeejtően szakad rájuk, és a groteszk, szatirikus hang közvetve a 
korábbihoz hasonló értékrend visszaállításának igényét, a kialakult helyzet 
ideiglenes jellegét jelzi. 

A tragi!js minőségeket magába fogadó nagyregény természetesen nem tragé-
dia. A két műfaj közötti talán leglényegesebb különbség, hogy a tragédia hő-
sével szemben a nagyregény katasztrofikus sorsú főszereplője nem hordozója a 
katarzisélménynek. Míg a nagyregény kompozícióját a tragédiához hasonlóan a 
humanista egyetemesség nagyvonalú programja tartja össze, a regényben ábrá-
zolt alakok a személyes-individuális lehetőségeikhez képesti maximális erő-
feszítésük ellenére egészében nem bizonyulnak alkalmasnak a program képvise-
letére. A nagyregény szereplői az önmagukkal szemben támasztott elvárások da-
cára azon a vágyaikat, szándékaikat lefokozó, őket magukat kisszerűvé tevő 
magánszférán belül maradnak, amely a magát a többiekkel egyenlőnek tekintő 
embernek a romantika óta sajátja. A magánszférán belül kínálkozó romantikus 
önvigasztalást magától elutasító, viszont a humanista feladatokat a monista 
közegben másokkal nivelláltán vállalni végeredményben nem tudó regényhős nem-
csak képtelen a csapásoktól megrendülten értelmezni sorsát, de legmélyebb, 
legélementárisabb élménye az embert metafizikailag megalázó helyzete, az em-
berlét lényegi értelmetlensége. Az Anna Karenina lelki-szellemi halálát 
szimbolizáló kihunyó gyertyaláng után előálló sötétség vakabb, kétségbeejtőbb 
és ostobább annál a "néma csöndnél", amelyet Hamlet hagy maga után. E sej-
telmes, titokzatos csönd, mint Pascalt idézve Lucien Goldman mondja, a "rej-
tőzködő Isten" csöndje, aki ha Hamlethez — bölcsességében úgy látta jónak — 
nem is szólt, bármikor megszólalhat; az Annát magába szívó sötétség ezzel 
szemben Nietzsche nagyhatású képének, "Isten halálának" megfelelője. A Nietz-
sche-kép gondolati tartalma az a felismerés, hogy az eszmetörténeti látókör 
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tágulása következtében a metafizikai istenfogalom tarthatatlanná vált lega-
lábbis az individuum értelemteljesítő szerepének az európai kultúrában orga-
nikus — tehát végeredményben nélkülözhetetlen — igényéhez való ragaszkodás 
esetén. A nagyregényben ábrázolt értelmetlen szituációval, a katasztrofikus 
sorsú hős alakjával szemben a mű kompozíciója, poétikailag strukturált esz-
tétikai teljesítménye viszont olyan értelmi egész, amely a mű olvasója szá-
mára a katarzishoz szükséges megértést, értelemélményt mégis biztosítja. A 
tragikus tartalmakat magába fogadó nagyregénynek a tragédiához képesti leg-
szembeötlőbb újdonsága éppen a hős és az olvasó nézőpontjának így értett el-
válása. 

A humán problematika egészének befogadására vállalkozó s vállalkozása 
révén emancipálódó regényt az emberi jelenség racionalizálásának törekvése 
hatja át. Míg a fentebb stíl követelményeinek megfelelő emelkedett műfajok-
ban az emberi lét végső kérdése, intellektus és hagyomány viszonyának kie-
gyenlítődése "titoknak" számított, elemezhetetlennek látszott, s a dolgok 
ilyen állását a műfaji megkötések — kétségtelen naivitással — fiktív tila-
lomfákat állítva mesterséges úton jelezték, a nagyregény írója a legtelje-
sebb kompetenciával érzi felruházva magát, hogy az intellektus értelemtelje-
sítő képességét maximálisan kiaknázza, és az intellektus értelemteljesítő 
szerepében feltétlenül bízva elemző módszerével a legbonyolultabb kérdések-
ben is tájékozódjék. A viszonyfogalmakban gondolkodó német klasszika poláris 
szemléletmódjának megfelelően a nagyregény ezt a teljességet szubjektív és 
objektív nézőpont egybekapcsolásaként értelmezte. A század első felének már 
ugyancsak az analízis szellemétől áthatott — vagy végletesen önfeltáró, 
vallomásos, vagy a témát hangsúlyozott tárgyszerűséggel megközelítő "objek-
tív" — regényeinek teljesítményeit meghaladni szándékozván, a nagyregény, a 
korábbi egyoldalúságot leküzdendő, a két nézőpont tökéletes egyensúlyára tö-
rekedett: egyszerre kívánta a hősöket, az eseményeket "kívülről" és "belül-
ről", az alig észrevehetően megképződő szándék és a személyre ránehezedő tár-
gyi kényszerűség oldaláról látni, illetve láttatni. A nagyregény gazdagon 
strukturált poétikai rendszerének egyik legjellemzőbb sajátossága az objek-
tivitás látszatát, a kívülállás fikcióját fenntartó s egyben a hős tudatá-
hoz tartozó szubjektív tartalmakat a szerzői elbeszélésbe az objektivitás 
külszíne alatt beáramoltató előadásmód, amely a mindenhez odaférkőzni tudás, 
a mindent elemzően, kritikusan szemügyre vevés lehetőségét kínálja, és kia-
lakítja a mindentudó szerző, a korlátlan írói kompetencia attitűdjét. Hogy 
ez a korlátlan kompetencia, ez az írói mindenttudás nem tényleges, nem va-
lóságos, hogy a látszat csak a poláris szemléletmód határain belül fogadható 
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el, az a kikerülhetetlen és az ábrázolás szintjén értelmetlen katasztrófában 
majd megmutatkozik, de a fikció elfogadása, a látszatnak való szerzői-olva-
sói önátadás éppen azért nem haszontalan, mert lehetővé teszi ezen magát — 
adott problémaállapot mellett — feltétlennek mutató szemléletmód határainak, 
feltételeinek megtapasztalását..Jóllehet a nagyregény kialakításának koncep-
ciója a humán jelenség racionális átvilágításának jegyében fogan, minthogy a 
kérdések elemző megközelítésének útjába az intellektus viszonylagossága, ér-
telemteljesítő szerepének feltételezettsége egy bizonyos ponton túl leküzd-
hetetlen akadályt állít, a műfaj lenyűgöző épülete paradox módon éppen e ha-
tárok elemző körüljárása, az önelvű hagyomány jelentőségének megismerő ta-
pasztalása révén válik teljessé. 

A műben ábrázolt katasztrofikus jellegű élettények és a katarzis köve-
telményét kielégítő, esztétikai minőséget képviselő elbeszélő szövegstruktú-
ra értelmi egésze között közvetítenek az orosz nagyregényben a közvetlen áb-
rázolás szövetébe tökéletesen beilleszkedő, mégis minden írói szándékoltság, 
tudatos stiláris erőfeszítés nélkül nagyobb gondolati súlyt magukra vállaló 
és többnyire ismétlődő motívumok. E motívumok soha nem nőnek leitmotívumok-
ká, nem igénylik, hogy a művet érteni vágyó olvasó különleges helyzetüket, 
ismétlődésüket észrevegye, nem tulajdonítható nekik igazában szimbolikus je-
lentés sem, és felesleges affektáció az olvasó részéről, a tudatos műelemző 
tapasztalatot illetéktelenül alkalmazva, így kezelni őket. Kialakulásuk, 
rendeződésük az írói elbeszélésben teljesen spontán módon folyik, s ha a 
szöveg szerzői alakítása során esetleg mégis rendszerré szerveződésük folya-
mata figyelhető meg, annak oka semmiképpen sem a szavakkal folytatott míves 
játék, hanem a koncepció egészének, a mögöttes váznak fokozatos kitapogatá-
sa, a hordozásukra legalkalmasabb szavak megtalálása, a gondolatnak, problé-
mának és a szavaknak a látszólagos sokszínűség mögötti rendet érzékelhetővé 
tevő megfeleltetése, egymáshoz rendelődése. A motívum tulajdonképpeni mivol-
tára talán akkor világítunk leginkább rá, ha benne olyan kifejtetlen másod-
lagos jelentések realizálódását látjuk, amelyek tudatosítását a megnevezett 
minőségekkel való antagonizmusuk miatt, illetve kifejtett tételezésüket a-
dott vonatkozásban indokolatlannak, félrevezetőnek találván, az írói elbeszé-
lés, ha teljes mértékben elhallgatni nem is akar, mindenképpen elrejt. Míg 
az életművek korábbi darabjaiban, azokban az alkotásokban, amelyekben a 
nagyregény-kompozíció kialakítása folyik (Tolsztoj esetében az Anna Kareni-
nát időben megelőző művekről van szó), az explicit megfogalmazás igénye túl-
teng, vagyis szilárd kompozíciós keretek hiányában, bizonyos naivitásról á-
rulkodva, a problémák túlelemzése, a jelenetek öncélúan részletező ábrázolá-
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sa folyik, az életműben, az életmű központi jelentőségű darabjában (Tolsztoj 
esetében az Anna Kareninában) lényegében az elbeszélés minden-mozzanatának 
van az írói anyag szervességét, önmozgását meggyőzően érzékeltetve, motivi-
kusan jelzett- másodjelentése. Az ily módon feldúsított, a kompozíció organi-
kus kikerekedését érzékelhetővé tevő szöveg, a regényműfaj emancipáltságát 
kinyilvánítva, motivikus zártság tekintetében a lírai költemény megformált-
ságával vetekszik. E magasfokú szervezettség és módszeres következetesség 
jelzi, hogy a nagyregény művelői korántsem a kellő művészi tudatosság hiányá-
ban tartózkodnak a későbbi szimbolista, szecessziós regény kedvelt eljárásá-
tól, a motivikus technikát előtérbe toló stilizált megoldásoktól. Az újro-
mantikus regény, mint ismeretes, a nagy elődök törekvéseinek időszerűtlenné 
válását jelezve, az epikus elemek visszaszorításával a műfajt ismételten li-
rizálni igyekszik, a nagyregény alkotói viszont kétségtelen illúzióik elle-
nére lenyűgöző nagyvonalúsággal a prózai-epikai minőségeket igyekeznek, azok 
eredeti súlyát, masszivitását teljes mértékben megőrizve, valamely tökélete-
sen zárt, vágletesen kifinomult kompozícióba emelni. 

A motívumok az írói elbeszélés közegében érzékeltetik a problémák közvet-
len, fogalmi megragadhatóságának határát, a szimbólumok viszont Tolsztoj és 
Dosztojevszkij regényeiben a hősök mint a műben ábrázolt tudatok viszonylatá-
ban teszik ugyanezt. Míg a mindentudó szerző műfaji fikciójának megfelelően 
a kifejtett és kifejtetlen, a közvetlenül megnevezett és motivikusan jelzett 
minőségek közötti határ nem tudatos, az írói szándék sosem látja benne gran-
diózus vállalkozásának valamiféle akadályát, a hősök tudatához rendelt pszi-
chologizált szimbólumokkal mindig az egyén személyes lehetőségein kívül álló, 
valamely személy feletti vagy személy alatti tényező megnyilvánulásáról van 
szó. Az elbeszélői szint és a hősök tudati szintje közti különbség egyfelől 
a humanista teljességeszmények a nagyregényben programszerű és a mindentudó 
szerző fikciójához rendelt képviseletét, másfelől azt az ugyancsak e műfajra 
jellemző felismerést jelzi, hogy a személyes-individuális lehetőségeivel a-
zonosított ember, akinek ábrázolására a nagyregény vállalkozik, képtelen a 
program teljesítésére. Az Anna Kareninában a lét nem hiteles voltát szem e-
161 tévesztő és a teljesség pusztán intellektuális úton való célbavehetősé-
gét feltételező hősnő alakjához szorongásos, személytelen, sötét tudatalatti 
tényezőkre utaló szimbólumok kapcsolódnak; az őt jellemző ideális törekvés 
ellenére a teljesség álmáról lemondó, a lét nem hiteles voltával de facto 
számoló önéletrajzi hőst viszont emelkedett költőiségű, a humán jelenség 
személy feletti összetevőire utaló szimbólumok kísérik. A maga közvetlen lé-
nyében annyi költőiséget hordozó Anna a személy feletti szférához kapcsoló-
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dásnak a legcsekélyebb képességével sem rendelkezik, s ily módon védtelenül 
kiszolgáltatott a személytelen szorongásnak; Levin, bár védettnek ugyan б 
sem mondható a sötét hangulati erők pusztításától, a személy feletti ténye-
zők megtapasztalása révén mégis képes megbirkózni velük. A nagyregény szim-
bólumainak pszichologizáltsága azonban, miközben a tudatos, személyes szféra 
határát, a teljesség intellektuális célbavételének lehetetlenségét jelzi, a 
szimbolikus élménynek az ábrázolt alakokhoz rendelésével, vagyis az elemző 
körüljárás igényének fenntartásával azt a bizonyosságot is kifejezi, hogy az 
emberi jelenség jelenbeli megosztottsága valamilyen világosan meg nem adott 
módon leküzdhető, meghaladható. A nagyregény szimbólumai, amelyek szigorúan 
mindig a lélekábrázolás eszközei maradnak, nem vezetnek szimbolizmushoz, nem 
érintik a művek úgynevezett realista jellegét. 

Az orosz nagyregény kompozíciós elvére világít rá az Anna Kareninában az 
Anna- és Levin-történet egyetlen műben való egybefogása. Ha az alakok szere-
peltetését vagy a cselekmény bonyolítását vesszük, nem szorosabb közöttük a 
kapcsolat, mint Balzac Emberi színjátékának bármely két darabja közt. Minden-
képpen a művészi hatás részének kell tekinteni a következetesen egymásba fű-
zött, részleteiben is egymáshoz rendelt és az epikus elhelyezés következté-
ben már eleve hasonlításokat, párhuzamokat sugalló két szálnak a tulajdon-
képpeni regényesség szempontjából való távoltartását. Az "emancipált" regény 
motivikus zártságából adódó lehetőségeket aknázza ki tulajdonképpen Tolsz-
toj, amikor a két történet összetartozásának kérdését szándékosan kiélezi s 
ugyanakkor talányosan nyitva hagyja. A talányosság benyomása — ha a nagyre-
gényhez képest régies olvasói beidegződés szempontjából nézzük — az elsődle-
ges epikai eszközök visszafogásából adódik, ha pedig az áttételesebb, kifi-
nomultabb szerkesztési mód felől, abból, hogy a motivikus utalások a nagyre-
gényben nem lépnek, nem léphetnek elő a szerzői, illetve az olvasói szemlé-
let tudatosan vállalt tényezőivé. A poétikai fogások alaposan kimunkált, kö-
vetkezesen végigvitt rendszeréről van itt szó: egyfelől a motivikus rendszer, 
valamint az egymásnak megfeleltetett alakok és helyzetek párhuzamossága két 
epikusán távoltartott cselekményszálat kapcsol össze, másfelől a motívumok 
megkívánt rejtettségéből előálló talányosság közvetve — a rejtettség köve-
telményét meg nem sértve — a motívumok működésének érzékelhetőségét segíti 
elő. 

Amennyiben valamely alkotás esztétikai jellegén a tudományos igényű mű-
vekkel szemben a benne foglalt ellentétek, problémák megoldhatatlanságát s 
ugyanakkor a vallási természetű művektől eltérően az egymásnak feszülő, egy-
mással szembenálló tényezők egyensúlyának a közvetlen szemlélet számára a-
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dottságát mint a tökéletes egyensúly érzékeléséből fakadó teljességélmény 
forrását értjük, a nagyregény gondosan megkonstruált, már-már szinte meg-
bonthatatlan, de bonyolultságában is áttekinthető épülete a maga ideális 
megvalósulásában az esztétikai teljesítmény iskolapéldája. A regény, amely 
csupán a nagyregényben bekövetkező emancipálódásának eredményeképpen vált 
legbelsőbb lényege szerint az esztétikai igény tökéletes kielégítésére alkal-
massá, önmagának az esztétikai követelményekhez igazítása következtében u-
gyanakkor feltárta a teljesség szemléleti adottságának a humánproblematika 
egészéhez képesti korlátait, kiélezte az esztétikai teljesítmény jelentősé-
gét eltúlzó esztétizmus problémáját, és a korábbi dogmatikus, vallási jelle-
gű fenntartásokkal szemben elemzően, konkrétan mutatta meg a saját határait 
nem ismerő szép démonikusságát. Amíg a klasszikus műfaji hierarchia a szép 
megjelenítését normatív gondolkodásának megfelelően bizonyos feltételekhez 
kötötte, a szép problematikussága jótékonyan rejtve marad, amikor viszont a 
romantikus fordulat nyomán az egzisztenciális tényezőnek a esztétikai megje-
lenítés körében játszott lényegi szerepe tudatosult, megteremtődtek a művé-
szet és az emberi jelenség terjedelme közötti különbség érzékelésének felté-
telei. Miközben tehát a regényműfaj lehetőségeit kiteljesítő nagyregény az 
esztétikai szemléletmódot teljes terjedelmében magába fogadja, sajátos "pró-
zai" adottságai révén arra is alkalmassá válik, hogy megmutassa a művészi 
teljesítmény határait, illetve az általa nyújtott maximális esztétikai tel-
jesítmény mellett a figyelmet az esztétikai megközelítésmód számára elérhe-
tetlen humán problémákra irányítsa. 

Tolsztoj mint korának legjelentősebb alkotója a legteljesebb mértékben 
kiaknázza a nagyregény adta lehetőségeket, amikor Flaubert-rel ellentétben 
nem veszi tudomásul a katarzis egyetemes emberi érvényének kétségessé válá-
sát, nem elégszik meg az értékválság jelenségének higgadt, részvétlen bemu-
tatásával, azaz műve tökéletes esztétikai kimunkálásával, hanem mintegy az 
elemző Flaubert vállakózását — az intellektust túlerőltetve — a pontos e-
lemzés tényleges lehetőségeivel nem számolva, az Hugo által szentimentálisan 
felfogott "nyomorultak" világára is ki kívánja terjeszteni. Az orosz szerző 
a mértékletes franciával szemben a lehetetlent kísérli meg: a poétikai struk-
túra intellektuálisan kimunkált intim egyensúlya helyett az értékválság tu-
datával is az igazi, egyetemes tragikus megoldást keresi. Kétségtelen, hogy 
a Bovaryné szerzője az Anna Kareninánál egyneműbb, cizelláltabb, esztétikai-
lag kifogástalanabb kompozíciót teremt, de aligha vitatható a tolsztoji el-
gondolás egyedülálló nagyvonalúsága s az a tény, hogy ez a nagyvonalúság 
messzemenően kárpótol az esztétikai megoldás bizonyos, a tárgy természetéből 

.450 



adódóan kikerülhetetlen egyenetlenségeiért. Az eltérés abból adódik, hogy 
míg Tolsztoj az Anna Kareninában naivan, makacsul és nagyszerűen kitart a 
szép egyetemes emberi jelentőségének humanista eszméje, az esztétikai neve-
lés schilleri, goethei programja mellett, Flaubert jó érzékkel, okosan ele-
ve számol annak határaival. Az orosz írót ez a makacsság majd a művészet 
megtagadásához vezeti, a francia pedig engedékenységéért a későbbiekben vi-
lágának önpusztító leszűkítésével fizet. Tolsztoj és Flaubert álláspontjának 
paradox szembenállását a nagyregényt szervező világkép belső ellentmondása: 
egyfelől az individuális létezés feltétlenségének evidenciája, másfelől az 
előfeltevés tarthatatlanságának megtapasztalása magyarázza. Ha úgy lett vol-
na, ahogy a nagyregény-műfaj pátosza sugallta, s ahogy a nagyregények alko-
tói hinni szerették volna, azaz ha az individuum feltétlenségének megfelelő-
en az elemzésnek a monista koncepción belüli következetes érvényesítése ré-
vén a teljesség intellektuális belátására, a harmónia szemléletére lehetett 
volna számítani, akkor mind Tolsztoj makacssága, mind Flaubert engedékenysé-
ge igazolódhatott volna, hiszen az emberi problémák egésze esztétikus lett 
volna, illetve a szép tárgyak, a művek e problémák egészét már eleve maguk-
ban foglalták volna. 

Jóllehet az Anna Karenina szerzője a regényben rejlő esztétikai lehető-
ségek tökéletes kiaknázására törekszik, és teljesítményét, a vállalt feladat 
logikájának engedve, e törekvés sikerével méri, egyfelől a módszeresen és 
makacsul tragikussá fokozott Anna-történet adott esetben érthetetlen katar-
zis-nélkülisége, s másfelől az esztétikai megoldatlanság kiküszöbölésére, az 
emberi létezésben érvényes normák felderítésére hivatott Levin-szál helyen-
ként szociologikusán szárazzá vagy krónikaszerűen lapossá sekélyesülése a 
kitűzött cél illuzórikusságát jelzi. A szépíró Tolsztoj legtökéletesebb mű-
vének csorbái, e pompásan nagyvonalú alkotás napfoltjai különös plasztici-
tással érzékeltetik, hogy a művészi, tudományos és vallási problémák között 
nincs világos határ, s ezért az emberi lét kérdéseinek nincs, nem lehetséges 
tisztán művészeti, tisztán tudományos vagy tisztán vallási, vagyis egyolda-
lúan intellektuális megoldása. Az esztétika lehetőségeiben csalódott, de az 
emberi teljesség humanista igényéhez változatlanul ragaszkodó orosz nagyre-
gényírók — Tolsztoj, Dosztojevszkij és Turgenyev — főművük megalkotása u-
tán olyan regényeket írnak, amelyekben a szépírói fogások alkalmazása elle-
nére nem állítanak maguk elé kizárólag vagy akárcsak elsősorban művészi cé-
lokat, hanem maguk előtt közírói, filozófiai vagy vallási feladatokat látva, 
mindenáron és minél előbb az európai kultúra évezredeken át felhalmozott és 
most riasztóan összekuszáltnak tűnő problémaegyüttesében kívánnak kiigazod-
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ni. A jelenséget akkor értjük meg igazán, ha szem előtt tartjuk, hogy a kor 
olyan kiemelkedő gondolkodói, mint Kierkegaard, Nietzsche vagy az orosz V. 
Szolovjov ellentétes irányból kiindulva sokban hasonló eredményre jutnak, 
őket a filozófiával, a tudománnyal szembeni elégedetlenségük ösztönzi irodal-
mias eszközök alkalmazására. E diszkurzív, dialogikus megoldások, amelyeket 
egyfelől az egyetemes harmónia, a szépség közvetlen szemléletének lehetet-
lensége, másfelől az egyetemes érvényű ítéletek hiányában a kijelentések le-
fokozásának, valamilyen meghatározott módon motivált alakokhoz rendelésének 
kényszere, s nem utolsósorban a dogmatikus állásponttal szemben az igazság 
individuális keresésének igénye szervez — ha Platón, Lukiánosz, Nicolaus 
Cusanus, Erasmus, Voltaire, Diderot vagy Rousseau műveire gondolunk — az 
európai kultúrában a kezdetektől fogva időről időre rendszeresen megjelen-
tek, a különbség talán csak az, hogy a korábban szilárdnak hitt alapok meg-
ingása igazában csak a XIX. század második felében kezdte ki az átlagember 
riadalmán lényegében mindeddig tisztéhez illőn mosolygó bölcs nyugodt derű-
jét vagy legalábbis szentimentális önigazolását. A filozófiai regények, a 
kizárólag eszmetörténeti jelentőségű irodalmi alkotások legfőbb tanulsága 
számunkra, a nagyregény elemzésének szempontjából az, hogy az irodalmi for-
mák, a poétikai eljárások nem testesítik meg, nem hordozzák közvetlenül az 
esztétikai teljesítményt. A művészi szép a lét végső kérdéseinek szférájában 
mint intellektus és hagyomány különleges egyensúlya képzik meg, és a poéti-
kai fogások csupán ezen egyensúly kialakításának, bemutatásának alkalmi, a-
lárendelt, értelmüket az esztétikai cél vonatkozásában betöltő eszközei, sa-
játos technikai megoldások. Bár ahol van esztétikai teljesítmény, ott mindig 
vannak poétikai megoldások is, de a tétel megfordítva nem igaz, a művészi fo-
gások nem szükségszerűen vezetnek művészi teljesítményhez, s a ténylegesen 
meglévő esztétikai minőség nem vezethető le közvetlenül a poétikai eszközök-
ből, nem eredeztethető kizárólag belőlük. 

Az emberi teljesség humanista igényének egyetemes érvényű képviselete 
Tolsztojnál és az orosz nagyregényben általában az orosz kultúra sajátossá-
gából fakad, s egyben e kultúra időszerű problémáira vet fényt. A humanista 
program képviseletének kultúrtörténeti feltételezettségét bizonyos volunta-
risztikusan moralizáló beállításokkal szemben szükséges hangsúlyozni. Két-
ségtelen, hogy Tolsztoj és a többi kortárs orosz regényíró személyes erköl-
csi kvalitásáról tesz tanúbizonyságot, amikor majd a későbbiekben az eszté-
tikum lehetőségeinek szűkösségét fölismerve, s a döntéséből előreláthatóan 
adódó konfliktusokat vállalva, kitart a teljesség addig magától értetődőnek 
mutatkozó programja mellett. Sőt értékelhető már morálisan az Anna Karenina 
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szerzőjének is az a törekvése, hogy a szépség akkoriban még egyetemesnek hitt 
világát megkísérli következetesen, tételében naivan bízva, az emberi létezés 
minden szférájára kiterjeszteni. Mégis nyilvánvaló, hogy a morális teljesít-
mény csupán kíséri, elősegíti az eszmetörténeti fogantatású feladatok felis-
merését és megoldását, a feladatok maguk azonban ebben vagy abban a kultúrá-
ban, a kultúra egyik vagy másik szakaszában, az ilyen vagy olyan kultúrtör-
téneti adottságokkal rendelkező egyén számára eleve meghatározottak, s az e-
gyén individuális-személyes felelősségének körébe csupán az tartozik, vállal-
ja-e vagy sem ezeket a feladatokat, képes-e vagy sem éppen б megbirkózni ve-
lük. 

A francia kultúrában, amely a maga számára, saját határain belül már ko-
rábban megtalálta az eszmék viszonylagosságából fakadó bonyodalmak semlege-
sítésének, a formátlan gyakorlat szabályozásának módját, a humanista egyete-
mességnek az intellektualizmus megtévesztő nyelvén tökéletlenül megfogalma-
zott programja a kor mindenkori igényeihez szabott interpretációkban egyfe-
lől megszabadul a katasztrofikus ellentmondásaitól, másfelől viszont óhatat-
lanul leszűkül, és tulajdonképpeni rendeltetésével ellentétben, ezen inter-
pretációk kialakítói számára is rendre-másra csalódásokat okozva, nem az e-
gyetemes igazságot hordozza, hanem csupán az egyensúly alkalmi megőrzésére 
irányul. Nincs szó tehát arról, hogy — mint a voluntarista moralizáló gon-
dolkodásmód időnként sugallja — Flaubert lemondana a teljesség igényéről, a 
francia racionalista individualizmus kétségtelenül lehatárolt, ám világosan 
körvonalazott alapján állva, és ugyanakkor a humanista program értelmességé-
ben feltétlenül bízva, éppen tiszteletreméltó intellektuális bátorságról 
tesz tanúbizonyságot, amikor a várt eredmény érthetetlen elmaradása ellené-
re, de a dilemma feloldására való képtelenségét belátva, az ész és a míves 
formák fegyelmező hatására esetleges kétségbeesett, görcsös próbálkozások 
helyett következetesen kitart eredeti álláspontja mellett. Az orosz regény-
író ezzel szemben, aki a nemzeti önmeghatározás problémájának megoldatlansá-
ga következtében a kultúrájában való kiigazodás eszközeivel egyelőre nem 
rendelkezik, merőben más feladatot lát maga előtt. Számára elfogadhatatlan 
következetlenség, megengedhetetlen megalkuvás volna a teljesség elérése ér-
dekében tett erőfeszítések kudarcának tudomásul vétele, valamiféle száraz 
intellektuális formák között tartani akarása. Az orosz humanista teljesség-
igényét az "orosz eszme" körvonalazatlanséga miatt а XIX. század közepén 
igazában még semmiféle intellektuális modell nem szabályozza, s így a regé-
nyek katasztrofikus kompozícióiban a vállalt erőfeszítések parttalansága mi-
att a legmagasabbrendű szellemi-lelki értékek teljesen véletlenül válnak a 
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formátlan gyakorlat áldozatává. A saját lehetőségeit kutató orosz gondolko-
dásnak azonban éppen erre az élményre van szüksége, éppen arról kell megbi-
zonyosodnia, hogy a humanizmus általános formulájának az orosz kultúrához 
igazítása, sajátos értelmezési módjainak kidolgozása sürgetően szükséges és 
elkerülhetetlen. Az orosz nagyregényírók ezen elszánt mindent akarása révén 
kultúrájuk Sturm und Drang korszakában válnak egyszerre megint érzékelhetővé 
azok az eszkatológikus távlatok, amelyek Dante vagy Goethe életművében olyan 
közvetlenül megmutatkoznak, s amelyeket az elemzőképességet a tökélyig foko-
zó, de egyben az intellektus jelentőségét egyoldalúan abszolutizáló európai 
gondolkozás már-már szinte teljes mértékben elfeledni látszott. Ily módon 
miközben az orosz regényírók a maguk sajátos feladataival küszködtek, műveik 
révén lehetővé tették, hogy Európa ismét, a német klasszikához képest hala-
dottabb fokon szembesüljön a humanista teljesség mindenki esetében közös és 
egészében még mindig kimerítetlen programjával. 

A nagyregény egyik legjellemzőbb sajátossága a benne érvényesülő pszi-
chologizmus, az úgynevezett lélekábrázolás jelenségének kiteljesedése. A tu-
datfolyamatok közvetlen, konkrét, részletező, plasztikusan elemző bemutatása 
a műfaj kompozíciós alapelvének, az intellektuális és egzisztenciális mozza-
natot egybekapcsoló monista koncepciónak következménye. Minden más korábbi 
kompozícióban a gondolati, érzelmi mozzanatok ábrázolását többé-kevésbé vala-
milyen leplezetlenül fiktív, retorikus megszerkesztettség jellemezte, a for-
mákat teremtő alkotó tevékenység tisztelete, illetve annak kimondatlan elis-
merése, hogy lehetetlen és szükségtelen történéseket a maguk mulandó és la-
pos egyszerűségében megragadnunk. Csak a dualizmus mesterséges fenntartásá-
ról — az eszmetörténet logikájának engedve — lemondó, de ugyanakkor az in-
dividuum létét e mesterséges korlátok nélkül is biztosítottnak vélő nagyre-
gény láttatta a dolgok reális, naturális ábrázolását egészen problémátlanul 
értékesnek, értelmesnek. Semmiképpen nem szeretnénk elvitatni annak jelen-
tőségét, ami a nagyregény világán belül indokolt és helyénvaló, de már csak 
a nagyregény-műfaj, az irodalomtörténet ezen páratlan teljesítményének meg-
értése szempontjából is kívánatos belátni, hogy a lélek- vagy valóságábrázo-
lás eredeti pozitivista jelentésében nem tekinthető valamely egyetemes művé-
szi feladatnak. Bár a nagyregény egyedülálló varázsa vitathatatlanul minde-
nekelőtt valamely sajátos poétikai eszközökkel s bizonyos rejtve maradó esz-
metörténeti premisszák mellett megteremtett illúzióból fakad, aligha lenne 
bölcs dolog a látványkeltés teljesítményéről, céljáról mit sem tudva magába 
a látványba naivan belefeledkeznünk. 
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Flaubert-nél a lélekrajz lenyűgöző gazdagságát a racionalizmus könyörte-
len következetessége, az észnek semmiféle határt nem tisztelő radikalizmusa 
magyarázza. Azért képes a francia szerző a pszichologizmus lehetőségeit vég-
letesen kiaknázni, mert a gondolkodó én szubsztancialitásában feltétlenül 
bízva, van ereje feltárni az egyén egzisztenciális kiszolgáltatottságának 
negatív tapasztalatát, vagyis nem retten vissza attól, hogy a legmagaszto-
sabb törekvéseket az élet legsivárabb, legszánalmasabb zugaiba is kövesse, 
illetve nem kételkedik abban, hogy valamilyen bizarr és egyben kétségbeejtő 
módon létünk legközönségesebb, legprózaibb megnyilvánulásai is érintkeznek 
féltve őrzött értékeinkkel. A tolsztoji lélekábrázolás tündökletessége az 
empirikus orosz kultúra közegében merőben más forrásból fakad. Mint az angol 
regény példája mutatja, a gondolkodás empirikus modellje, amely bizonyos 
fenntartást sugall az intellektus szubsztanciális természetével, az indivi-
duum intellektuális lehetőségeivel szemben, nem kedvez az ellentétek kiéle-
zésének, az értelmi belátásból adódó tendenciák következetes érvényesítésé-
nek. Bár Tolsztoj, hajlamait követve és anyaga természetének engedelmesked-
ve, a franciával szemben az angol regény iránt táplál szimpátiát, lélekrajza 
azért és annyiban lesz rendkívüli mélységű, gazdagságú, amiért és amennyiben 
mégiscsak eltér a tekintélyes angol példák által kínált modelltől. Az orosz 
kultúra közegében élő, az orosz kultúra alapvető kérdéseinek megoldását a 
XIX. század közepén kereső író és gondolkodó szűknek, alkalmatlannak érzi 
azt az intellektus és hagyomány viszonyát kiegyenlítő, a gyakorlat kataszt-
rófaszerű megnyilvánulásait semlegesítő angol modellt, amely valamikor a 
XVIII. század folyamán alakult ki. Ű valami mást, számára alkalmasabbat — 
mint eszméje viszonylagosságának belátására képtelenül hiszi — jobbat, iga-
zabbat keres, s mivel a lehető legjobb, az egyedül igaz megoldás keresését 
erkölcsi kötelességének, megtalálását pedig a határok történelmi tapasztalá-
sának híján lehetségesnek véli, empirikus beállítottsága ellenére minden ó-
vatosságról lemondva tulajdonképpen tragikusan végletes erőfeszítést tesz a 
szépség,a jóság és az igazság mibenlétének felderítésére, az úgynevezett 
végső kérdések megoldása érdekében. Tolsztoj vállalkozásának, mint általában 
az orosz nagyregényt létrehozó vállalkozásnak a végletessége azonban gyöke-
resen különbözik Flaubert elszánt, következetes racionalizmusától, mert itt 
nem valamely világos és határozott, az alkalmi negatív tapasztalattal szem-
ben is vállalt értelmi bizonyosságról van szó, hanem olyan kritikátlan, a 
spontán, közvetlen tapasztalaton alapuló, érzelmileg, akaratilag motivált 
"sötétbe ugrásról", amely a későbbiekben fölmerülő nehézségekkel tehetetle-
nül áll szemben, s amelynek — eszkatológikus távlatokat idézve — szükség-
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szerű következménye a jövendő megvilágosodás reményében, érdekében vállalt 
katasztrófa. Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy kultúrája történeté-
ben elfoglalt helye, a ráháruló feladatok természete szempontjából Tolsztoj 
igazában nem Flaubert-nek, a vele kortárs és hozzá leginkább mérhető regény-
írónak, hanem a sötét erők kiáradását megrendülten, elementáris katasztrófa-
tudattal szemlélő Shakespeare-nek, ennek az ugyancsak intellektuális modell 
híján álló és a ráháruló titanikus feladat kényszerítő súlya alatt óriássá 
növő empirikusnak a méltó szellemi társa. A tolsztoji lélekábrázolás éppen 
ezért nemcsak az intellektuális és egzisztenciális mozzanatok lenyűgözően 
pontos, a lehetőségek határaiig elmenő megfeleltetése — bár az is, és meg 
kell hagyni, mesterien az — , vagyis nemcsak valamely adott problémahelyzet 
határai között lehetséges és értelmes magatartásmód keresése, hanem egyben 
a dolgoknak nevet adó szó, a mérlegelő értelem lehetőségein túllépő, az a-
dott keretek megváltoztatásának igényét a lehetőségek híján is fenntartó 
tragikus vállalkozás, amely mint a hozzá hasonló művek általában, a lét hi-
telessé tételének eszkatológikus célja felé mutat. 

A nagyregény monista koncepciójából, valamint az egyik vagy a másik kul-
túra jellegéből, történeti állapotából következő készség az elemzés lehető-
ségeinek kiaknázására csak részben, csak az egyik oldalról jelzi a lélekáb-
rázolás kereteit, jellemzi a lélekábrázolás ténylegesen kialakuló módját. A 
pszichologizmus, illetve annak a nagyregényben megvalósult legteljesebb foka 
azonban nemcsak az elemzőkészség maximumát, hanem az elemzendő "lélek", "tu-
dat" vagy az azt hordozó individuum, személy koncepciójának zártságát, szi-
lárdságát is feltételezi, s e kettős feltétel, e két szempont a nagyregényt 
azon rövid eszmetörténeti pillanat reprezentálójának mutatja, amelyben az e-
lemzés már az individuum, a személy minden megnyilvánulásának átfogására ké-
pessé vált, de az individuumot, a személyt magát mint ezen megnyilvánulások 
hordozóját, keretét egyelőre érintetlenül hagyta. A lélekábrázolás, a pszi-
chologizmus felső fokáról nemcsak azért beszélünk, mert valamilyen nagyon 
plasztikus ábrázolás, nagyon pontos elemzés folyik, hanem legalább olyan 
mértékben azért is,mert az éppen ezeken a kereteken belül történik, mert a 
pontosságra való törekvésben, saját logikájának érvényesítésében az elemzés 
mégiscsak elismer valamilyen határt. Következésképp ha Tolsztojnál az intel-
lektus, a szó lehetőségeinek meghaladását állapítjuk meg, a nagyregény poé-
tikai együttesének megértése érdekében feltétlenül szem előtt kell tarta-
nunk, hogy a XIX. században, a Tolsztoj által is képviselt személyes világ-
képben e határok éppen itt voltak, vagyis az Anna Karenina szerzője úgy vil-
lant fel eszkatológikus távlatokat, anélkül támaszt kétséget az intellektus 
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erejét illetően, hegy a személyes világképet meghaladta, az elemzés humán 
lehetőségeit kimerítette, az elemzésnek az emberi dolgok rendezésére való 
elégtelenségét pozitívan kimutatta volna. Jellemző, hogy Csehov, aki maga is 
a személyes világképen belül áll, de Tolsztojjal szemben annak erejében, ér-
vényében igazán hinni már nem tud, mert az intellektus további, a személy, 
az individuum körén túlmutató, a személyes világképet megingató lehetőségeit 
sejti, az aktuális emberkoncepció ingatagságának tapasztalata ellenére gon-
dosan tartózkodik az eszkatológikus mozzanat bevonásától, az intellektus a-
dott feltételek mellett egyoldalúan csak érzelmi, tapasztalati, nem racioná-
lis, pozitívan megalapozott s ily módon elkerülhetetlenül dogmatikus, tehát 
esztétikailag nem vállalható bírálatától. 

A lélekábrázolás tökéletes kibontakoztatásának nemcsak a személyes vi-
lágkép eszmetörténeti feltételei, hanem az adott világképen belül fiktíven 
abszolutizált individuum-személy reális,tényleges adottságai is határt szab-
nak, hiszen e világkép előfeltevésein túllépve nyilvánvaló, hogy a konkrét 
egyének az önszemlélet képességével, az elemzésnek célt, értelmet adó egy-
ségélménnyel helyzetüktől, sorsuktól függően különböző mértékben rendelkez-
nek. Bár a korban élő alkotók mindegyike, a számukra adott problémaállapotot 
tudomásul véve, az individuum értelemteljesítő képességét abszolút normaként 
kezeli, a humánum elvének érvényesülését éppen ezen az alapon várja, ugyan-
akkor személyes élményeitől, tapasztalataitól függően vagy meg van győződve 
e norma teljesülésének lehetőségéről, vagy kételkedik benne, vagy érteni, 
tudni véli az ember előtt álló cél elérésének útját-módját, vagy végső ta-
nácstalanságának, elbizonytalanodásának ad hangot. A tolsztoji problematikát, 
a Tolsztoj teremtette művészi világot az a bizonyosság szervezi, hogy kellő 
felvilágosítás és a mindenkitől elvárható morális erőfeszítés szükséges mér-
tékének megléte esetén az önszemlélet képessége végeredményben minden eset-
ben kialakítható, az egységélmény a lélek mélyéről többé vagy kevésbé feli-
dézhető, feltámasztható, s ily módon a személyes világkép kiteljesedésének 
keretei között az emberi dolgok rendezésének nem lehet akadálya. Tolsztoj 
nemzedéktársa, Dosztojevszkij regényeit azonban az a mélyreható kétség járja 
át, hogy végeredményben személyes képességeinek kiválósága, sorsának szeren-
csés alakulása esetén sem lehet képes az ember igazában belátni az előtte 
álló feladatokat, magában és világában kiigazodni. Mivel Dosztojevszkij ké-
telyei nem valamiféle képtelen eszmetörténeti éleslátásról tanúskodva a sze-
mélyes világkép viszonylagosságának felismeréséből, a belőle való kilépés-
ből, hanem az élmények negatív volta miatt e világkép viszonylagos történeti 
érvényének indokolatlan, következetlen tagadásából fakadnak, írói teljesít-
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ménye igen lényeges vonatkozásban árnyalja ugyan Tolsztoj életművét, de ah-
hoz képest mégis nyilvánvalóan másodlagos jelentőségű. Míg a pontos, részle-
tező, bonyolultságában is élvezetes, áttekinthető lélekábrázolást adó Tolsz-
toj ideálisan tölti ki az б eszmetörténeti szintjén rendelkezésre álló kere-
teket, a lélekábrázolás feladatát a kor szellemének engedve elfogadó Doszto-
jevszkij önmagával is állandóan ellentmondásba kerül, amikor a lelki folya-
mat váratlan, irracionális töréseit, az emberi lélekben és az emberi sorsban 
rejlő titkok lehetőségét hangoztatja, és az előzőleg felvállalt, de aztán 
számára megoldhatatlannak bizonyuló problémák megoldását a "csodától" várja. 

Bár az orosz nagyregényt a műfaj nyugat-európai megvalósulásához hason-
lóan az individualitás feltétlenségének elve jellemzi, legbelsőbb lényege 
szerint amazzal ellentétben nem törekszik az individuális létezés sokszínű-
ségének bemutatására, a dolgok karakterisztikus jegyeinek kiemelésére. Az o-
rosz nagyregény hősei általában és főképpen Tolsztoj meg Dosztojevszij alak-
jai nem habitusuk, életvitelük, sajátos reakcióik, az individuális megismé-
telhetetlenség tényleges jegyei révén érdemelnek figyelmet, emeltetnek ki az 
esetleges, szürke létezés közegéből, hanem azáltal, hogy helyzetüket felis-
merve és emberi feladatukat belátva életük értelmetlenségének leküzdésére 
maximális készséget mutatnak. E két, egymásnak ellentmondani látszó felfo-
qásmódot az individualitás egymással szembenálló: aktív, illetve passzív kon-
cepciója sugallja. Míg az aktív beállítottság, amelyet valamely, a jövőbe 
helyezett cél képzete vezérel, csak a fejlődés útján már megtett utat, az 
individualitás pozitívan megragadható jegyeit méltányolja, a passzív beállí-
tottság, amely a jövőbeni lehetőség helyére a jelenbeli feltétlen adottságot 
állítja, pozitív tényezőként kezeli azokat a szubjektív minőségeket, úgyne-
vezett metafizikai realitásokat is, amelyek a jelenségvilágban legalábbis 
egyelőre nem kimutathatók. Az individualitás passzív koncepciójából követke-
zik, hogy Tolsztoj és Dosztojevszkij hősei igazában nem egy bizonyos helyi 
színekkel megjelenített szociális közegben vagy egy-egy historikus hiteles-
séggel megelevenített korban élnek, mozognak, hogy tulajdonképpen saját eg-
zisztenciális kérdéseik megoldása helyett az emberiség nagy problémáival vi-
askodnak, és ily módon például a kortárs francia karrierregénnyel szemben az 
orosz regény filozofikus, utópikus fogantatású, illetve hogy az orosz utó-
pikus-filozofikus regény eleven ábrázolást, konkrét elemzést képes nyújtani, 
mentes minden mesterkélt kiagyaltságtól. Az angol kultúra empirikus jellegé-
nek megfelelően az angol regény is — mindenekelőtt Fielding, de rajta kívül 
és nyomában nagyon sokan — hajlik arra, hogy a közvetlen ábrázolás mintáza-
tát mögöttes morálfilozófiai sémákra feszítse. Az angol empirizmus azonban, 
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az individuális értelemteljesülés aktív, nyugati modelljén belül állván, 
csupán az individuum önálló kezdeményezőkészségének mértékével kapcsolatban 
vall a racionalizmustól eltérő nézetekét. Mivel a két modell ellentéte az o-
rosz irodalommal szemben itt nem tudatosul, meqütközésük bonyolult játéka s 
e játék következetes leleplezése helyett a figyelem az individuális kezdemé-
nyezés körét korlátozó és egyben bölcsen figyelembe veendő akadályokra irá-
nyul. így történik, hogy míg az organikus metafizikai-eszmetörténeti konst-
rukciókkal dolgozó orosz regény az absztrakciók és a jelenségvilág közötti 
kapcsolatot tökéletesen kidolgozza, a megjelenítési technika illuzionizmu-
sát a lehetőségeket tökéletesen kimerítve a végletekig fokozza, az angolok-
nál a némileg száraz moralizálás és a higgadt életbölcsesség a szenvedélyes 
elemzőkedvet visszafogja. Itt jegyezzük meg, hogy a német gondolkodás, amely 
sajátos kultúrtörténeti pozíciójának megfelelően az oroszhoz hasonlóan isme-
ri az individuális értelemteljesülés passzív koncepcióját, de racionális be-
állítottságának megfelelően kitart az általa egyébként viszonylagos érvényű-
nek tekintett aktív, nyugati modell mellett, végeredményben helyesnek látja 
tartózkodni az esetében is katasztrofikusnak ígérkező nagyvonalú monista 
kompozíció kialakításától, és a számára már adott intellektuális lehetősége-
ket kamatoztatva a biedermeier hangvételű "költői realizmus" jelenségével 
helyettesíti a realista nagyregényt. 

Az individuális értelemteljesülés két modellje közti ellentét tudatoso-
dása a kultúrájának sugallata szerint szinte egész Európával szemben a pasz-
szív modellt követő orosz gondolkodásban különösen kiélezte egyfelől a kul-
túra eredetiségének, organikus fejlődésének, másfelől az egyetemes haladás-
nak, az emberi nem egységének egymást tagadni látszó problémáját. Tolsztoj 
zsenialitása, munkásságának egyedülálló jelentősége mindenekelőtt abban áll, 
hogy ezt a problémát a lehető legteljésebben б fogta át, б ajánlott az orosz 
kultúra sajátosságát legtökéletesebben kifejező, ugyanakkor pedig az európai 
gondolkodást az adott eszmetörténeti szinten leginkább előrevivő megoldást. 
Bár Dosztojevszkij Tolsztojhoz hasonlóan az orosz viszonyok között normális 
esetben spontán módon adódó passzív koncepció mellett dönt, az egység szemé-
lyes tapasztalatának hiánya, személyes élményeinek negatív volta miatt nem 
lát reális lehetőséget a kultúrák közötti ellentét áthidalására, nem vállal-
ja a nemzet és a haladás konfliktusát kiegyenlítő intellektuális modell ki-
dolgozását. Turgenyev ugyan, mint Tolsztoj is, harmonikus személyiségének 
megfelelően hisz az ellentét kiegyenlíthetőségében, de mivel a problémánk 
szempontjából esetleges életrajzi okokból a passzív modellnek az orosz kul-
túrán belüli elsőbbségét nem ismeri fel, "nyugatossá" válik, és bizonyos ha-
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tárok között ugyan nagyon is indokolhatóan, de egészében az orosz kultúra 
arányait mégis elvétve, nem lelki-szellemi megújulást, hanem elsősorban gya-
korlatias szociális, politikai megoldást ajánl. Érdekes megjegyezni, hogy az 
"orosz eszmét", a sajátos orosz lelkiséget a kezdetben ugyancsak szociális, 
politikai megoldást kereső Dosztojevszkij eredetileg végeredményben Turge-
nyevhez hasonlóan nem ismerte, és csupán a lényét meghatározó kettősség, 
Dosztojevszkij eredendő "hitetlensége" késztette arra, hogy az aktív beállí-
tottság követésével felhagyjon, illetve a felfogása szerint csupán a népben 
megtalálható lelkiség felkutatására vállalkozzon, és azt mint a liberális 
hitet felváltani képes új hitet elsajátítani igyekezzen. Turgenyev és az u-
gyancsak nyugatos Goncsarov Tolsztojjal és Dosztojevszkijjel szemben couleur 
locale teremtésére és a korra jellemző szellemi légkör megragadására törek-
szik, hősei nem elsősorban elvont metafizikai problémákat hordozó, hanem 
mindenekelőtt saját egzisztenciális kérdéseikkel foglalkozó figurák, de e 
"nyugatos" írók alkotásai mégis eredeti orosz regények, hiszen a nyugati 
mintákkal ellentétben nem egyszerűen valamely karrier alkalmi kudarcáról, 
hanem az aktív kezdeményezés orosz viszonyok közti harmonikus megvalósulásá-
nak elvi lehetetlenségéről, de egyben nélkülözhetetlen voltáról szólnak. Ha 
a "nyugatos" szemléletmód az úgynevezett felesleges emberek kudarcát az egye-
temes haladás előtti leküzdhetetlen akadályok lesújtó tényével is magyaráz-
za, e művek az egyetemes haladás ügyének képviselete közben áttételesen az 
orosz kultúra sajátos adottságairól is informálnak. 
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