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AZ I R O D A L O M T U D O M Á N Y ÚJABB F E L A D A T A I R Ó L *

Az irodalomtudományi szemlélet megváltozása mindig valamiképp magának az irodalomnak a felfogásában bekövetkezett változás, újdonság következménye. Most is.
Elsősorban a tömegkommunikációs eszközök elterjedése, a „Marconi-galaxis" térhódítása
változtatta meg az irodalom fogalmát, s ez utána az irodalomtudományt. A folyamatnak
most csak a második, bennünket közvetlenebbül érintő szakaszát vázolom röviden.
E változás kezdetei a hatvanas évek második felére nyúlnak vissza. 1967-ben jelent meg
Hans Robert Jauss Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (Az
irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja) című tanulmánya, melytől
annak az új irodalomtudományi irányzatnak a meglétét számítani lehet, mely mind l
nyugaton, mind keleten megjelenő munkák révén rendszerré épült ki. Az általában
recepcióesztétikának, a befogadás esztétikájának nevezett törekvések lényege az olvasó és
az olvasás középpontba állítása. A korábbi termelési és ábrázolási esztétikák középpontjában vagy a mű születési körülményei álltak, vagy a szerző, vagy az a kérdés, hogy a
mű helyesen tükrözi-e a valóságot, de az fel sem merült, hogy a mű miképpen járul hozzá
a valóság megváltoztatásához. Az irodalomtudomány ennek következtében egyre élet- —
idegenebbé, haszontalanabbá vált. Az új irány hőse az olvasás folyamatában születő,
csakis ott létező műalkotás. Jauss célja az volt, hogy „az autonóm művészet intézménnyé
merevedett kánonját újra alávessük az interpretáció történetiségének, és evvel visszaadjuk
az esztétikai élménynek elvesztett társadalmi és kommunikatív funkcióját" 1 .
E felfogás szerint „maga az irodalmi mű", „az irodalmi mű önmagában" nem létezik,
csak — a Manfred Naumann vezette kutatócsoport szavával — Rezeptionsvorgabe, befogadási partitúra 2 , vagy — Wolfgang Iser kifejezésével - a mű szövegének olvasásra felhívó
struktúrája (Appelstruktur 3 ) van, mintegy potenciális termék, melyből csak elolvasva lesz
valóságos valami: irodalmi mű. Nyilvánvaló, hogy az egy igaz mű, az egyetlen helyes
olvasat helyébe most az olvasócsopertok, a társadalmi olvasatok szerinti művek, konkre*Ez és az itt következő három tanulmány az MTA Irodalomtudományi Intézetben 1978. december 1 1 - 1 2 - é n rendezett ülésszakon elhangzott előadás szövege.
1
Hans Robert Jaust: Racines und Goethes Iphigenie - Mit einem Nachwort über die Partialität der
rezeptionsästhetischen Methode, in: Rainer Warning (ed): Rezeptionsästhetik. München, 1975. Fink.
381.
'Gesellschaft - Literatur - Lesen. Berlin-Weimar. 1973. Aufbau.
3
Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Konstanz, 1970. (Konstanzer Universitätsreden 28)
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tizációk léptek, s ez, mivel összhangban volt a tudomány demokratizálásának általános
követelményével, már önmagában is közelebb hozta az irodalomtudományt az „élethez".
Helyesen állapítja meg Karl R. Mandelkow: „Egy szöveg nyitottsága lehetővé teszi a
befogadók aktív közreműködését. Л mű oldaláról nézve ez a feltétele egy nem tekintélyelvű hatásformának. Mű és hatásának ilyen demokratikus viszonya mindenesetre magában foglalja — hogy Benjamin kifejezését használjam — a közösség ,pártoskodásának'
veszélyét. Azonban pontosan ebben rejlik a befogadási esztétika tulajdonképpeni kihívása
a marxista irodalomelmélet számára." 4
Bizonyos olvasónak azonban ebben a felfogásban is megmarad a kitüntetett helyzete.
Michael Riffaterre ezt az olvasót super-reademek, archilecteur-nek, szuper-olvasónak
nevezte el. s A szuper-olvasó tulajdonképpen heurisztikus konstrukció, magyarázó egység.
Azoknak az informátoroknak az összességét jelenti, akiket a művet elemző irodalomtudós
megkérdezett a műről. Informátor lehet például a szerző, ha a műnek több változatát is
elkészítette, maga az interpretátor, mindenféle írásos dokumentum a műről, a mű különböző fordításai, átdolgozásai stb.
Látnivaló, hogy Riffaterre-nél — és az olyan hasonló fogalmakkal dolgozóknál, mint
Iser („Az implicit olvasó" 6 ) — az elmélet logikus folyományaként mintha túl nagy
szerephez jutna a művet elemző irodalomtudós. Éppen ezt kifogásolják a befogadási
esztétikát egy empirikus, gyakorlati irodalomtudománnyá továbbfejleszteni igyekvők.
Legújabban Norbert Groeben foglalta össze elképzeléseiket 7 . Ezek szerint külön kell
választani a befogadást és az értelmezést, s ennek megfelelően az olvasót és az értelmező
irodalomtudóst. Az értelmező mintegy hipotézisszerűen megadja a műnek bizonyos
értelmezését, majd ezt több más, szociológiai módszerrel nyert olvasattal szembesítihitelesíti. Az értelmező irodalomtudós itt tehát végképp nem elsősorban magára a műre, a
műnek valamiféle szubsztanciális jelentésére összpontosítja figyelmét, hanem a különböző
olvasatok közvetítő közegén keresztül megjelenő jelentésekre. Nem azt kérdi, hogy melyik
műértelmezés felel meg az „ideális", az „objektív" műnek, hanem azt, hogy a mű
jelentésének melyik elméleti konstrukciója fedi a gyakorlatilag kapott interszubjektív
konkretizációs adatokat. Ennek megfelelőlen az irodalomtudós szerepe is megváltozik: az
irodalomszociológusokkal és pszichológusokkal együttműködve a különböző olvasatokat
irányítgatja-terelgeti, összehasonlítgatja; próbálja rögzíteni és felszínre hozni a műalkotás
különböző jelentéseit. Első pillanatásra szokatlannak, sőt, megvallom, számomra ellenszenvesnek tűnt az irodalomtudománynak ilyen segédtudománnyá minősítése, de el kell
ismerni, hogy ez a modell a közművelődés igényeinek igen jól megfelel, sőt, azt kell
mondanom, hogy a különböző művelődési intézményekbe — rádióba, tévébe, könyvkiadókba, tankönyvekbe — besettenkedett irodalomtudósok révén ez a gyakorlati
irodalomtudomány nálunk már meg is tette a maga első lépéseit. (Mivel ugyanolyan valós
társadalmi igényekből indultak ki, belső rokonság fűzi egybe az irodalomelmélet és a hazai
kultúrpolitika törekvéseit, mely rokonság a közművelődés programjában fejeződik ki.
"Idézi H.R. Jauss: Zur Fortsetzung des Dialogs zwischen „bürgerlicher" und „materialistischer"
Rezeptionsästhetik, in: R. Warning i.m. 344.
5
Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. Paris, 1971.
6
Wolfgang her: Der implizite Leser.
7
Norbert Groeben: Rezeptionsforschung als empirische Literaturwissenschaft. Kronberg, 1977.
Athenaeum.
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Ezért törvényszerű, hogy azok az irodalomtudósok, akik ragaszkodnak a régi dogmatikus
ábrázolási és termelői esztétika tételeihez, mindenütt szembekerülnek a kultúrpolitika
közművelődési programjával.)
A gyakorlati irodalomtudomány ellenzőinek fő kifogása az, hogyha elfogadjuk a tudós
értelmezés primus inter pares voltát, akkor ezáltal egyúttal minden olvasatot helyesnek,
adekvátnak fogadunk el. Erre a következőket lehet válaszolni: egy olvasat adekvátsága
csak negatíve ítélhető meg, mivel a legaprólékosabb szövegstruktúra-elemzés sem képes
kiválasztani a mű helyes olvasatait, hanem legfeljebb csak a helyteleneket tudja kiszűrni.
Az empirikus irodalomtudomány számára ezért az adekvát olvasatok kérdése másodlagos.
Céljai között első helyen ugyanis az szerepel, hogy az olvasatok minél szélesebb
amplitúdóját kapja, vállalva annak kockázatát, hogy ezek közé bekerülnek helytelenek is
(melyeknek kiszűrésére van mód!). De tovább is mehetünk. Ha következetesen végiggondoljuk az olvasó-értelmező, illetve az olvasás-értelmezés megkülönböztetését, akkor az
adekvátság mint az interpretáció adekvátsága fog felmerülni. Az interpretáció adekvátsága
már nagyobb bizonyossággal ítélhető meg, mint az olvasaté. Hogyan? Úgy, hogy a műnek
azt a jelentésmodelljét, melyet az értelmező tudós felállít, s mely igen különböző irányú
heurisztika alapján jöhet létre (például szellemtörténet, egzisztencializmus, marxizmus
stb.), szembesítjük az empirikus olvasatokkal, s ha találunk egybeesést, akkor az interpretáció adekvátnak minősül.
Az eddigiekben az irodalomelmélet kérdéseiről beszéltem. Az irodalomelmélet legalább
a műelemzésen és némileg az irodalomkritikán keresztül kapcsolatban állt a kulturális
gyakorlattal. Az irodalomtörténetírás azonban, mely ilyesfajta kapcsolattal sem rendelkezik, szerte a világon egyre értelmetlenebbé, haszontgjanabbá vált. René Wellek 1970-es
bordeaux-i előadásában egyenesen bukásáról beszélt 8 ^ s Jauss is az irodalomtörténet
megmentésére „találta ki" a befogadóra alapozott irodalomszemléletet. Nem sok sikerrel.
Igazat adok Welleknek, aki éppen a Jauss-féle befogadástörténeti alapozású irodalomtörténettel szemben jelenti ki: „esztétikai termékek története sem a kauzalitás, sem a
fejlődés kategóriáival nem ragadható meg" 9 . Az irodalomtudomány legújabb fejlődésében
nem történt semmi olyasmi, ami a cseh származású amerikai tudós lesújtó véleményét
derűsebbre hangolhatná. Nincs is ezen mit csodálkozni. Hiszen egyre többen ismerjük fel,
hogy az irodalom szeretetéhez, értéséhez az irodalomtörténet nem sokkal visz közelebb, s
hogy a szóösszetételben nem az irodalmon, hanem a történeten van a hangsúly. Az
irodalom lényege, központi tárgya az egyes irodalmi mű, az az élmény, melyet az
elolvasott mű kivált. Az élmény viszont egyszeri valami, az élményeknek nincs története.
Mi haszna hát az irodalomtörténetnek? Sorolódjon be egy tételként a „műveltség kis
házikönyvtárába"? Arra ott vannak a sokkal megfelelőbb lexikonok, meg aztán amúgy is
tovább kellene kérdeznünk: mi haszna annak a fene nagy műveltségnek, mikor igen jól
ellehet az ember nélküle is. . .
Úgy gondolom, az irodalomtörténet csak akkor járhat haszonnal, ha tudatára ébred
hovatartozásának, vállalja azt, s nem olvasni lusta sznoboknak akar segítőkezet nyújtani,
nem elsősorban az irodalomról, hanem az általános történelemről lesz valami mondaniB

René Wellek: Az irodalomtörténet bukása. „Helikon", 1971/1. sz.
René Wellek: Zur methodischen Aporie einer Rezeptionsgeschichte, in: Geschichte - Ereignis und
Erzählung, (ed.: Reinhart Koselleck és Wolf-Dieter Stempel). München, 1973. Fink. 517.
9
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valója. Paradox módon ezt viszont csak az irodalom sajátszerűségének, irodaimiságának
minél teljesebb érvényesítésével teheti. Hogyan kell ezt érteni? Kétségbevonhatatlan
kiindulópontul fogadjuk el irodalom és társadalom rendkívül szoros kapcsolatát, azt, hogy
az egyik története áttételesen ugyan, de kiolvasható a másikéból. Ezt a kapcsolatot
azonban többnyire egyirányúnak fogják fel, az irodalom története mintegy függelékként
szerepel a társadalomtörténet végén, az irodalom az általános történelem illusztrációjává
züllik. Ám mindjárt gyökeresen megváltozik a helyzet, ha irodalomtörténészként a feje
tetejéről a talpára állítjuk a viszonyt. Mint olyan valaki, aki megtanult olvasni, s meg tudja
ítélni, hogy melyik könyv jó, melyik rossz (elsődlegesen ezt kell tudnia egy irodalomtörténésznek: ez a szakmája), az irodalomtörténész olvasmányai alapján felrajzol egy
fejlődésvonalat — mely azután esetleg kiigazítja, helyesbíti az általános történelemről
kialakult képet. Ha eltérés van a kettő között — márpedig éppen századunkban, a jelenhez
közeledvén jócskán van —, az irodalomtörténésznek kutya kötelessége saját olvasatainak
hinni, nem pedig előregyártott, elébe tálalt tételek szolgai illusztrátorává szegődni. Két
okból is. Az egyik az, hogy az irodalmat nem lehet egyszerűen kiemelni a törénelemből,
elkülöníteni annak összes többi elemétől, s aztán úgy vizsgálni, mint tükrözőt és
tükrözöttet, hiszen a könyvek cselekvő részesei a történelemnek, visszahatnak az őket
szülő életre. A másik, nyomósabb ok abban rejlik, hogy a műalkotás minden másnál
hívebben, őszintébben, igazabban fejezi ki korát. A valóság és az irodalmi mű kapcsolatáról mind a mai napig nincs teljes megegyezés az irodalomteoretikusok között. Egy
azonban bizonyos: ez a viszony többszörösen áttételes. S az irodalmi mű mintha az általa
kialakított valóságkép igazságával, szabadságával fizetné vissza nekünk, jutalmazna meg
bennünket ezért az áttételességért, azért hogy nem közvetlenül és egyértelműen, hanem
struktúrák, jelentések és értékek bonyolult hálójával vall a valóságról. A jó könyv sokszor
fogalmilag ki sem fejthető, de mindig kiérezhető módon meghazudtolhatja az általános
történetírást: emberi tragédiákat mutat fel ott, ahol emez napfényes optimizmusról papol,
agyonhallgatások és agyonhallgat tatások csendjét töri meg, jelentéktelennek ítélt
eseményeket jelentőssé emel, s világtörténelminek kikiáltott fordulatokról esetleg
egyetlen szava sincs. „Mutasd meg irodalomtörténetedet, megmondom, milyen a történelmed." Mert ez az irodalomtörténet legsajátabb feladata: a történelemben élő ember
alakjáról, „életútjáról" beszámolni úgy, ahogy az az irodalomban kirajzolódik.
Láttuk, hogy az irodalomteoretikus szerepe feloldódik az irodalomszociológuséban és
pszichológuséban. Az irodalomtörténész a történész kisegítőjévé-kiigazítójává válik. Hol
van hát és mi a szerepe az „igazi" irodalomtudósnak? Vagy még egy szót elhagyva: az
irodalomtudósnak? Azt hiszem, időszerű újra elgondolkoznunk ezen az alapkérdésen.
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SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

R É T E G E K A MŰALKOTÁS J E L E N T É S É B E N
ÉS B E F O G A D Á S Á B A N

A műalkotás hasonlít a megfejtendő rejtvényhez: ezt az állítást választjuk alaptételnek.
Másként szólva, a művészi jel megállapodás eredménye. A nagy esztétikai hatású szöveg a
várhatóságoknak annyira bonyolult rendszerét hozza létre, hogy a mű sosem létezett
nyelv benyomását keltheti a befogadóban. Az új zárt jelrendszer kialakításának az igénye
ekkép fogalmazódik meg A Mester és Margaritdban:
„— Ügy izgultam - kiáltott fel Margarita. — Olyan váratlanul történt az egész.
— Dehogyis, nem volt ebben semmi váratlan - válaszolta Azazello, ( . . .)."
Gondolkodni annyit tesz, mint jelekkel bánni. A világot a nyelv segítségével tagoljuk, s
jelrendszerünk korlátai egybeesnek világunk korlátaival. A jelrendszer az emberi kultúra
egyik alapföltétele, mivel a tőlünk függetlenül létező világ csak jelrendszerekkel közelíthető meg. A művészet is időről időre jelrendszereket teremt, amelyek azután döntően
befolyásolják azt, hogy mit érzékelünk a vüágból. Az üzenet a művészetben is kizárólag
jelrendszerrel közölhető, ezért a titkosíráshoz hasonlóan a műalkotás is megfejtésre vár. A
konvenció jellegű zárt művészi jelrendszer kétirányú értelmezést igényel: a befogadó figyelmének hol a jelentőtől a jelentett, hol a jelentettől a jelentő irányában kell mozognia.
A tévedés kockázatát vállalva, úgy véljük, e kétirányú tevékenység megnevezésével szerencsésebb fogalmat adunk a műalkotás mibenlétéről, mintha azt mondanók: a szövegnek
tartalma s formája van. így ugyanis nem keltjük azt a látszatot, hogy a forma birtokolható
dolog, de érzékeltetni tudjuk a kölcsönhatást a művön belüli s kívüli világ között, tagadva,
hogy éles határ választaná el az esztétikait a nem esztétikaitól.
Magától értetődik, hogy jelentésről csak akkor lehet beszélni, ha valami összefügg
valami tőle különbözővel. A művészetben használatos jeleket általában ikonikusnak
szokás mondani, föltételezve, hogy a jelentő hasonlít a jelentettre. A magunk részéről az
ikonszerűséget elfogadjuk a művészet elsődleges tulajdonságának, de hangsúlyoznók, hogy
másodlagos tulajdonságként a szimbolikus jelleg is szerephez jut a művészetben. A
továbbiakban főleg ezzel a másodlagos jellemzővel foglalkozunk, tehát arra a kérdésre
próbálunk válaszolni: miként befolyásolja a szövegek elolvasását az a tény, hogy a benne
található jelentők részben megszokás alapján utalnak a jelentettre. Végső soron a
szimbolikus jelhasználat teszi szükségessé a tanultságot a műalkotások befogadója
számára. Mielőtt azonban e szűkebb értelemben vett témánk vizsgálatához látnánk,
indokolt leszögezni, hogy harmadlagos szereppel az indexnek nevezett jelhasználatot is a
művészet sajátosságai közé soroljuk, azaz számolunk annak a lehetőségével, hogy okozati
vagy rész-egész összefüggés is lehet jelentő és jelentett között.
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Melyek a jelrendszer létének föltételei? Megkülönböztető jegyek összessége nélkül
elképzelhetetlen a jelrendszer, de ez még nem több a megalkotottság kezdeti előfeltételénél. Részalkotók tárháza helyett csak akkor beszélhetünk rendszerről, ha nem
mennyiségek, hanem közöttük létrejött minőségi viszonyok képezik az alapelemeket. A
jelek kombinatorikus összefüggései teremtik meg azokat a véletlenszerűen ritkán előforduló egymásutánokat, amelyek egy zárt jelrendszernek az index jellegű rétegét
alkotják. Ez a réteg teszi lehetővé egy-egy műfaj vagy művészettörténeti irányzat fölismerését. Egy általunk jól ismert életmű számunkra még ismeretlen darabját azért tudjuk
azonosítani, mert fölismerjük benne azokat a szembeállításokat, amelyek lehetővé teszik a
mű ismétlődéseinek értelmezését. A birtokunkban levő utalásrendszer lehetővé tesz és
kizár jelenségeket, szükségszerű és választható szabályoknak engedelmeskedik. Idővel
minden művészi jelrendszer szükségképpen kompetenciává lesz, közösségi jelleget ölt.
Befogadói kompetencia azért jöhet létre, mivel bármely jelrendszer szembeállításokon
alapszik, tehát a mű eldöntendő kérdéseket tesz föl a befogadónak. Az ismétlődő
szembeállítások várhatóságot alakítanak ki. A várhatóságnak bármely műalkotásban nagyfokúnak kell lennie valamely jelentésrétegben, s ezen a szinten ismerhető fel a műre
leginkább jellemző konvenció. Az olvasást az teszi lehetővé, hogy bármit is olvassunk,
részben újraolvasunk. A zárt jelrendszerek jellegét főként bizonyos intencionált
ismétlések határozzák meg. A hangsúlyos és az időmértékes vers pl. ilyen zárt jelrendszer.
Bármelyik konvenció elemei fölismerhetők efféle szembeállítással.
Valamely szöveg logikájának földerítéséhez mindig előfeltevésekre van szükség, mert a
mű jelrendszere megjelölt és jelöletlen elemek, azaz megkülönböztető jegyek és fölösleg
szembeállítását kívánja meg. Csak a megjelölt elemeknek jut szerep a jelentés létrehozásában, és maga a megjelöltség is szembeállításra vezethető vissza: azzal egyértelmű,
hogy valaminek a megléte és hiánya közül egyszerre csak az egyik lehet jelen, a kettő
kölcsönösen kizárja egymást. Valahányszor számunkra új művel találjuk szemben
magunkat, először a nem változó elemeket keressük benne, Őket választjuk tájékozódási
pontnak. Megtalálásukban az az elv segít, mely szerint a rész csak az egészből, az egész
csak a részből ismerhető meg. A rendszerszerűség fokozatosan tudatosul bennünk. A
viszonylag gyakori előfordulás alakítja ki a várhatóság benyomását, ez pedig képessé tesz
bennünket arra, hogy előre megsejtsük a valószínűleg bekövetkezendőt. Az indokoltság, a
logikai ellentmondás hiánya, az utaltak egy részének azonossága, rendezett sort képező
idők, terek és fennállók (személyek, tárgyak, események) bevezetésének korlátozottsága
azután a fölöslegig növeli a folytonosságot.
A fölösleg olyan gazdaságossággal egyértelmű a jelek használatában, amely nélkül nincs
befogadás, tehát művészet sem létezhet. A megszokás jellegű fölösleg határozza meg az
irodalmon belüli jelrendszereket (a műfajokat vagy az irányzatokat) és segít hozzá a
félreértések kijavításához. A konvenció használatának két előfeltétele van : az érzékelés és
az emlékezet, s ez utóbbi csak akkor működőképes, ha az éppen olvasott szövegből nem
hiányzik a fölösleg, hiszen Borges hősével, Funesszal ellentétben nem tudunk mindenre
emlékezni. Pragmatikai szempontból a konvenció utasításokból áll, amelyek oly módon
vonatkoznak a befogadás mikéntjére, hogy fölhívják figyelmünket a fölöslegre, megjelölik
azt, ami elfelejthető. Mivel a műértelmezés részben a szövegben testet öltő jelrendszerek
újrafölépítését is maga után vonja, a konvenció a benne fölösleg révén történetileg
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meghatározott tudás, amelynek döntő szerepe van a kulturális folytonosság
biztosításában.
Természetszerűleg hiba lenne azt hangoztatni, hogy a várhatónak kizárólagos érvénye
van a befogadásban. Igaz ugyan, hogy az olvasó csak előföltevésekkel láthat hozzá az
olvasáshoz, de sejtéseinek részleges lerombolódása nélkül nincs esztétikai hatás, az élmény
föltételezi a váratlan bekövetkeztét. A nagy művésznek és az avatott befogadónak a
korábbi alkotók, illetve befogadók megszokásaiból néhányat át kell hágnia. Ez az áthágás
magyarázza meg az alkotó és befogadó konvekciók kialakulását. A művészet jelrendszere
szüntelenül elhasználódik — a konvenció várhatóságát a sztereotípia bizonyossága váltja
föl —, és ezért folyton meg kell újulnia. Ami eredetileg költői mellékjelentés volt, az
bevett, általánosan elfogadott, majd kötelező érvényű, szótári jelentéssé kopik. A jelrendszer áttetsző, majd átlátszó lesz, a befogadónak az a benyomása, hogy nem műalkotással,
hanem közvetlenül a valósággal áll szemben, mintha a jelentő eltűnnék s csak a jelentett
maradna meg. Csakis olyan műalkotás emelheti föl a befogadást e mélypontról, amely
megtagadja az érvényben lévő konvenciókat. Fontos azonban megjegyezni, hogy csak ügy
jöhet létre jelentős mű, ha a korábbi jelrendszerek megsértései a befogadó számára elvileg
valamikor megtanulható újabb jelrendszerré szerveződnek. Az a rombolás, amely alapjaiban, egészében támad meg egy uralkodó jelrendszert, mindig új konvenciót alakít ki.
Ellenkező esetben nem művészi szabadságról, hanem szabadosságról van szó, ami szükségképpen csakis unalmat válthat ki a befogadóból. Más kérdés, hogy az eredeti műalkotás
kizárólag hosszú erőfeszítéssel válhat hozzáférhetővé. A rejtjelkulcs elvileg mindig adva
van, segítségével az üzenet megfejthető. Minden műalkotás jelrendszert foglal magával, s
így idővel óhatatlanul létrehozza a maga olvashatóságát.
Szokás azt gondolni, hogy az alkotói szándék megismerése biztosítja egy szöveg
olvashatóságát. Távolról sem könnyű eldönteni, vajon megismerhető-e egyáltalán ez az
alkotói szándék. Még ha fel is tesszük, hogy igen, el kel ismernünk, hogy e szándék időben
megelőzi a művet. A befogadó mint befogadó csakis tágyiasult formában, szövegként
vehet róla tudomást. Sőt, még azt is be kell látnunk, hogy amennyiben alkotói szándékról
van szó, akkor azt is a hozzá képest már eleve létező jelrendszerek határozzák meg. Még a
legeredetibb tehetség is csak a már előtte megteremtett jelrendszerek figyelembevételével,
részleges módosításával juthat el valamilyen művészi elképzeléshez. A művészet azonban
lényegénél fogva nem szándék, hanem megvalósulás, s mint ilyen, üzenet és befogadó
kölcsönhatása, az üzenet küldője tehát nincs jelen a közlés folyamatában. Ez okozza, hogy
a szöveg jelentésének megfogalmazása nem azonos a szerző szándékának felismerésével. A
művészet hivatásos közvetítőinek az a feladata, hogy emlékeztesse a befogadót a
történetilet kialakult jelrendszerek létére. Ha például egy olvasó arra hivatkozik, hogy
Balassi Losonczy Annával kötendő házasságának tervét fejezte ki a Júlia-versek egyikébenmásikában, nem pusztán arra kell figyelmeztetnünk őt, hogy e szövegekben nem történik
utalás a nősülésre, hanem sokkal inkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy Balassi szerelmi
költészete a trubadúr-líra jelrendszerét használja, ez pedig nem ismeri a házasság fogalmát.
Első tekintetre az értelmezés szinekdoché jellegű művelet: szabály alkalmazása. A
szokásrendszerek léte s megismerhetősége teszi kiiktathatóvá a félremagyarázást. Valójában bonyolultabb tevékenységről van szó. Korántsem adunk róla kielégítő jellemzést, ha
csak annyit állapítunk meg, hogy a megértés állandó mozgás a résztől az egészhez és
fordítva. A nyelv lényegénél fogva párbeszéd jellegű, s mivel az irodalmi szöveg nyelvi
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jelenség is, eleve párbeszédet tételez föl a befogadóval, a befogadás bizonyos értelemben
véve nem egyéb, mint párbeszéd a hagyomány és a jelen között. A megértés alkotással jár
együtt, s nemcsak a múlt minősíti a jelent, hanem a jelen is a múltat: Homéroszt másként
olvassuk Joyce, Dickenset Kafka, Aranyt József Attila ismeretében. Megértés nem létezik
megérteni akarás nélkül, ez pedig csakis előzetes elképzeléssel lehetséges. Az elfogulatlan,
elkötelezetlen olvasó nem egyéb, mint fából vaskarika. A tiszta lap ábrándja arra a
hiedelemre vezethető vissza, mely szerint elképzelhető értelmezésmentes befogadás, az
ingereknek puszta rögzítése. E pozitivista tévhittel szemben azt állítjuk, hogy a szöveg
jelentése módosított előfeltevés, az előzetes sejtésre pedig a korábban megtanult ad
alapot. A különböző korok olvasói szükségképpen másként, saját igényeik szerint értelmezik ugyanazt a szöveget. Minden befogadás külön befogadói látókört teremt, amelynek
szigorú korlátai vannak. Csakis beidegződések szerint tudunk olvasni. A szövegek értelmezése természetesen kockázattal jár: félreértjük a művet, ha hozzá egyáltalán nem illő
előítéleteket próbálunk ráerőszakolni. Elvileg nem zárhatjuk ki, hogy nem megtanulható
esztétikai ézékenységre is szükség van: a rugalmas befogadó arra is figyel, ami a megtanultak alapján nem várható, a megértés azt is igényli, hogy a befogadó bizonyos
mértékig félretegye az előítéleteit.
Az előfeltevés nélküli befogadás eszméjének tagadása nyilvánvalóan annyit tesz, mint
cáfolni azt a véleményt, amely szerint a szöveg közvetlenül adva van az olvasó számára. A
befogadás nem ismer eleve adott, csakis értelmezéssel létrehozott tényeket. Figyelembe
kell-e venni értelmezéskor a mű eredeti konvenciórendszerét? Okvetlenül, hiszen ellenkező esetben a már elutasított ábrándnak engednénk, azaz elfogadnók, hogy a szöveg
közvetlenül hozzáférhető a befogadó számára, a kettő között nincs távolság. Ezzel
szemben az az igazság, hogy a múltban keletkezett alkotás ellenállást tanúsít a jelenben
élő befogadóval szemben, tehát nem magától értetődően közelíthető meg. Ennek ellenére
helytelen lenne az hinni, hogy mindössze a szerző és az eredeti közönség jelrendszere
irányadó az értelmezésben. A mű jelentése nem azonos az egykori felhasználási móddal.
Az esztétikai tárgynak nemcsak állandó tulajdonságai vannak. Ha elfogadjuk Frege megkülönböztetését „Sinn" és „Bedeutung" között s e megjelöléseket jelentésnek, illetve
utaltnak fordítjuk, akkor azt mondhatjuk: a mítosz alapegységeinek csak a hozzá
tartozott kultúrában volt utaltja, amidőn feltételezték róluk, hogy fennállót jelölnek, ma
azonban csak szövegkörnyezettől függő jelentésük van (pl. a Zeusz szónak). A szépirodalmi szövegnek ezzel szemben lényegéhez tartozik az átértelmezhetőség, mivel alapegységeinek nemcsak egyféle: eredeti utaltja lehet. A „Háború van most a nagy világban"
szavak a mai olvasó számára nem a krimi háborúra utalnak.
Lehet, hogy tévedünk, de a magunk részéről üres fogalomnak tartjuk a közérthetőséget, amennyiben a művészetre vonatkoztatják. Az emberi társadalomnak árnyalatlan,
tagolatlan felfogását tükrözi. Mivel eleve hozzáférhető szöveg éppúgy nincs, mint elvileg
megközelíthetetlen, bárki számára az érthető, aminek megfejtéséhez ismer játékszabályokat. Ez az álláspont derülátó: természetszerűleg következik belőle a bármiféle
művészet megismerhetőségébe vetett hit. Annak hangoztatását talán megőrizhetjük a
felvilágosodás örökségéből, hogy az ismeret örökké bővíthető. A műközpontúság helyes
értelmezésekor sem szabad elfelejtenünk, hogy a szöveg nem eleve adott. Csakis értelmezett műről van értelme beszélni, a megmagyarázáshoz pedig végső soron minden olvasó
onnét veszi a szempontjait, ahonnét tudja. Az irodalmár végül is nem egyéb, mint szak10

képzett olvasó, ki a szokásrendszereknek igen széles körét köteles ismerni, s így tudatosan
képes választani közülük. Általános igazságként könyvelhető el, hogy a mű jelentése függ
attól az összefüggésrendszertől, amelybe a befogadó a szöveget helyezi, s ez a viszonyítási keret befogadónként más és más. A szöveg és a befogadó is saját rejtjelkulcsot,
szellemi beállítottságot, vonatkozásrendszert mondhat magáénak. A mitosznak csak
eredeti utaltja van, a szépirodalom esetében viszont az eredeti és a folyton változó
utólagos utalt kölcsönhatásával kell számolnunk. A műalkotás hatása ezért változik
befogadásról befogadásra. A jelentés megfogalmazása műveltséget tételez föl, ám történeti
tudatunk kitágulása egyre kevésbé teszi elvileg eldönthetővé, hogy két műértelmezés
közül melyik igaz s melyik hamis. Abból a tényből, hogy az alkotóhoz hasonlóan a
befogadó sem indulhat ki a semmiből, csak elődeit bírálhatja, magától értetődően következik, hogy a befogadásban is léteznek hagyományők. Gondolatmenetünk során kizárólag
e hagyományokkal szemléltethetjük a befogadás rétegzettségét, mivel a lélektan és a
szociológia kérdéseiben illetéktelenek vagyunk.
A sikeres olvasás a befogadói tapasztalás folytonosságát követeli meg. Mivel a műalkotásban a külső és belső idézetek töltik be az elsődleges formaalkotó elv szerepét, a
befogadás hatékonysága nagyrészt ezeknek az ismétlődéseknek a fölismerésén múlik, ez
pedig csakis akkor valósulhat meg, ha a befogadó rendszeresen foglalkozik műalkotások
elolvasásával és környezetében is társadalmi gyakorlatnak számít a befogadás. Enélkül a
befogadó nem képes sémákat helyezni az anyagra, csak e két föltétel ad lehetőséget arra,
hogy az értelmező erőszakot kövessen el a szövegen. Márpedig a befogadás nem nélkülözheti az erőszaktételt. Minden befogadó alapminőségekkel dolgozik, amelyeket azután
vagy odaítél az általa éppen olvasott műnek, vagy megtagad tőle. Természetesen mozgó,
ideiglenes fogalomrendszerre kell gondolnunk, számolva azzal, hogy egy-egy igen nagy
esztétikai hatású mű egyenesen válságot idézhet elő a befogadó értékrendjében. Mű és
olvasó viszonyában egyik tényező hatása sem kizárólagos: a szöveg találós kérdések
sorozatára emlékeztet, de a kérdező befolyásolja a kérdezettet. Természetes befogadás
már csak azért sem létezhet, mivel befogadásról csak akkor beszélhetünk, ha az olvasó
többféle jelhasználat között habozik. A befogadás osztályozást is jelent, ez pedig döntést,
előnyben részesítést tételez föl. Ennek a műveletnek a folyamán a befogadó maga is
részévé válik a befogadottnak, a saját jelenét belelátja a szövegbe. A mű jelentése tehát a
mű és a befogadó jelrendszereinek kölcsönhatásában bontakozik ki. A művészet befogadása kétirányú közlés: a szöveget részben szemlélődéssel, részben cselekvéssel
fogadjuk be, az értelmezés tehát állandó kölcsönhatás múlt és jelen között. Némi túlzással
fogalmazva, a befogadás nem egyéb, mint igen sok ismeret elsajátításával egybekötött
alkotás. Amennyiben a poétika alkotó és befogadó viszonyával, a befogadással foglalkozik, akkor a művészi jel meghatározása csakis poétika és esztétika együttes figyelembevételével lehetséges.
A szöveg ingeijelei válaszjeleket eredményeznek a befogadóban, s ez utóbbiak értelmezik az ingeijeleket. Elvileg egy ingerjel korlátlan számú válaszjelet hívhatna életre.
Hogy ez még sincs így, azt egyszerűen azzal magyarázhatjuk, hogy a mű is, a befogadó is
történeti képződmény. Eszünkben sincs azt állítani, hogy a művészet befogadásában elvileg minden megmagyarázható, de azt aligha lehet tagadni, hogy az átértelmezések fő
mozzanatait a műalkotáson kívüli világnak és a művészi jelrendszereknek a megváltozá-
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sával hozhatjuk összefüggésbe. Petőfi leíró versei például bizonyára másként hatottak a
XIX. században, mint napjainkban, mivel a táj is, róla alkotott fogalmunk is átalakult.
A befogadás történeti meghatározottsága következtében nem ésszerű belátás, hanem
megszokás könnyíti a szövegek elolvasását. Próba szerencse módszerrel látunk hozzá az
üzenet megfejtéséhez. Bármennyire is gyarló, kockázatos eljárás a föltevés, egyedül akkor
vihető előre a megismerés, ha minduntalan föltevéshez folyamodunk. A művészet megismerése a benne használt jelrendszerek bonyolultsága s összetettsége miatt igen lassú
folyamat, ezért múlik nagyrészt előzetes befogadói tapasztalaton a befogadás sikere.
Értelmezésünk sosem több átmeneti, kísérletszerű, valószínű megfejtési javaslatnál. Nemcsak annyit jelent ez, hogy tévedéseinkből tanulunk, hanem annyit is, hogy az utólagos
belemagyarázásokat nem lehet könnyű szerrel jogtalannak minősíteni, mert azok elvileg
hozzá tartoznak a műalkotás létformájához. Üzenet csak abban az esetben fejthető meg,
ha szerephez jut a kétely. A kétely választást tesz szükségessé, ami viszont kizáija, hogy
végleges értelmezés jöhessen létre. A magyarázat így mindig föltevés marad. A befogadó
megközelítésére is áll az általános igazság, mely szerint bármely jelrendszer egyszersmind
értékrendszer. Bármiféle megismerés értékel, kiválasztja azt, amit meg kíván őrizni. Ezt a
bizonytalansági tényezőt csak korlátozza, de nem szünteti meg a tény, hogy az értéket a
történeti emlékezet hozza létre. A befogadás történeti folytonosságot mutat, de az
esztétikai értékek változnak, ugyanaz a mű különböző társadalmakban mást jelent és több
vagy kevesebb értéket képvisel. Egyetlen szöveg történeti helyét sem állapíthatjuk meg
véglegesen.
A műről szerzett benyomás azért sem lehet több, mint valószínű, mivel egyetlen olvasó
sem képes fölfogni a szöveget egészében, csakis a jeleknek egy töredékéről vehet
tudomást, amelyekből azután saját rendszert hoz létre, s ezt a művel azonosítja. A zárt
jelrendszernek köszönhető, hogy a befogadó a maga számára tagolni tudja a műalkotást.
Mivel azonban a műalkotás jelrendszere mindig többrétegű, egyetlen esztétikai hatású
tárgy tagolása sem érheti be egy szemponttal. Egyazon szövegben más és más egységeket
jelölhetünk ki a stilizáltság, a poétizáltság, a retorizáltság és a világkép szintjén. A több
szintes tagolás azáltal lehetséges, hogy a jelrendszer alapegységei nincsenek közvetlenül
adva az érzékelés számára, a befogadónak kell megkonstruálni őket. Bármely befogadás
megfejti a mű egy részét és megfejtetlenül hagyja a másik részét. Az egyes jelentésrétegek
azonban olyan nagy mértékben függnek kölcsönösen egymástól, hogy egyetlen olvasó sem
korlátozhatja érdeklődését egyikükre vagy másikukra. Éppen ezért a mű felépítése alapján
a befogadóknak nem, csak a befogadásnak rétegei különíthetők el egymástól. Legfeljebb
az képzelhető el, hogy egyes olvasók különös fogékonyságot árulnak el egyik vagy másik
jelentésréteg iránt. így például nincs kizárva, hogy léteznek olvasók, akik a többségnél
jobban figyelnek a szóképek és szóalakzatok rendszerére, a stilizáltságra. Föltehetően ide
tartozik az idegen nyelven jól tudó olvasók egy része, vagy általában a nyelvi képzettséggel
rendelkező, nyelvérzékével sokat törödő befogadó. A müvet idő- s térbeli világként
elképzelő, vizuális beállítottságú olvasók érdeklődése elsősorban a jelentett és a jelentő
idejére s terére, a poétizáltságra irányul. Ha valaki mindenekelőtt hangnemekre érzékeny,
akkor főleg a műben tárgyiasult beszédhelyzet, a retorizáltság foglalkoztatja. Az eszmerendszerek iránt fogékony közönség viszont előszeretettel a mű világképét, a szöveg
teremtette értékszerkezetet fürkészi.
Ha a szóba hozott négy jelentésréteg befogadása közül a legelsőt elolvasásnak
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nevezzük, akkor ezen ingereknek objektív és konkrét felfogását értjük. A szövegben
megjelölt tér és idő, azaz a fennállók érzékelése ugyancsak konkrét, de sokkal szubjektívebb folyamat. A lényegesen elvontabb beszédhelyzet észlelésében ugyanígy meghatározó a szubjektív mozzanat, a szintén elvont üzenet megértése viszont inkább objektív jellegű. Minden olvasó felfog valamit mindegyik jelentésrétegből, mégis elképzelhető,
hogy befogadásonként előtérbe kerül egyik vagy másik tényező. Magyarán, a jelentésrétegek nem befogadók, hanem befogadások ideáltípusainak meghatározásához adnak
alapot. Ezeknek a szükségképpen önkényes elvonatkoztatás jellegű ideáltípusoknak a
körét az egyes jelentésrétegek befogadásán belül tovább bővíteni lehet. Ily módon már
közelebb jutunk az olvasók beállítottságának ideáltípusaihoz, tekintettel arra, hogy már
egyazon jelentésréteg különböző lehetséges értelmezéseivel foglalkozunk. Állításunk
igazolására a retorizáltság felfogásának néhány kialakult hagyományára térünk ki.
Vannak olvasók, akik beszédműveletként értelmezik a költői szöveget: a gyülekezet
tagja például fohászként énekli a zsoltárt, valamely szerelmes vallomásként zárja
borítékba a világirodalomnak egy lírai versét, József Attilának valamelyik költeménye
cselekvésre indíthatta a munkásmozgalom részvevőjét, és ma is elképzelhető, hogy egy
katolikus olvasó vallásos szövegként fogja föl Pilinszky írását. Az olvasóknak ez a típusa
denotativ jelrendszerként, nem költői nyelvként olvassa az irodalmat. Nem értékítélet ez,
hiszen a nem esztétikai igényű befogadás éppúgy változó színvonalú lehet, mint az
esztétikai. Az olvasóknak az a rétege olvas esztétikai igénnyel, amelyik beszédművelet
utánzását látja a szövegben, konnotatív jelrendszerként vesz róla tudomást.
A nem esztétikai indíttatású befogadások rétegében további különbségtevésre is vállalkozhatunk. Az ilyen befogadást végző olvasók egyik része utaló beszédműveletet keres az
irodalmi szövegben, tehát fennállók (személyek, tárgyak, események) azonosítását hajtja
végre, leírást vagy történetet olvas. Fontos megjegyezni, hogy a leírásszerű szövegértelmezés nemcsak bizonyos műfajú szövegeknél — például az úgynevezett tényirodalomnál —, hanem elvileg bármiféle műnél kivitelezhető, minden szöveg olvasható
történeti, nyelvi vagy lélektani dokumentumként. Robbe-Grillet újabb regényeit egyes
olvasók úgy teszik érthetővé maguk számára, mint a szerző paranoiás alkatának a
megnyilvánulásait, Butor álomleírásait tényleges álmok elbeszéléseiként, Tandori
szövegeit olvasónaplóként.
Más befogadók a figyelmeztetés vagy a felhívás beszédműveletét tulajdonítják irodalmi
szövegeknek. Itt sem pusztán az értekező vagy prófétáló művek, A legyek urához, A versenyló haláldhoz,a G. A. úrhoz, Az ötödik pecséthez hasonló példázatok köre, hanem elvileg bármely írott szöveg számításba vehető. Az olvasóknak ez a t í p u s a i Mester és Margaritában a személyi kultusz korával szemben érvényesített iróniát vesz észre, a Godot névszó
jelentettjét metafizikai vonatkozásrendszerbe illeszti, Tandori mackóit pedig az intimszféra jelképeinek tekinti. Míg a dokumentumszerű leírásra fogékony olvasót a szöveg
utaltjai részleteiben érdeklik, addig a példázatszerűen értelmező a szöveg egészét a
műveknek nagyobb osztályában helyezi el. Aki leírást vár, az általa nem ismertnek akar
birtokába jutni; aki példázat befogadására készült fel, indexként értelmezi a szövegben
található jeleket, okozati összefüggést vagy rész-egész viszonyt tételez föl a jelentő és a
jelentett között, rendszerint általa már ismert törvényszerűséghez keres újabb szemléltetést, bizonyítékot. Mivel nem a művek, hanem befogadások két rétegérő! van szó,
ugyanannál a műnél is elképzelhető mindkét m e g k ö z e l í t é s i látogatót úgy is olvashatják,
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mint egy gyámhatósági tisztviselő beszámolóját a munkájáról, és úgy is, mint felhívást a
másik ember sorsa iránti részvétre.
Elvileg a retorizáltságnak itt említett háromféle megközelítése egyszerre egy befogadásban is érvényesülhet, gyakorlatilag azonban bajos állítani ilyen eszményi befogadás
tényleges megvalósulását, ehelyett többnyire el kell ismerni valamelyik típus elsőrendű
szerepét. Az esztétikai ízléseknek mai zűrzavarát arra vezethetjük vissza, hogy az olvasók
által a szöveggel szemben támasztott igényeket érték szempontjából nem lehet rangsorolni. A mű jelentésének megfogalmazása természetszerűleg nyelvi tevékenység, a befogadókat tehát aszerint csoportosíthatjuk, hogy értelmezéskor milyen nyelvet használnak. Az értelmező nyelvét óhatatlanul befolyásolja foglalkozásának jelrendszere,
különösen akkor, ha az a szépirodalomhoz hasonlóan a természetes nyelvekre épül — a
mozgalmi ember vagy a tanár hajlamos a példázatszerű olvasásmódra, a bölcselő értekezést, a történész leírást lát az irodalmi szövegben —, e foglalkozásokat pedig bajos lenne
egymás alá vagy fölé helyezni.
Ha aszerint próbálunk különbséget tenni a befogadás típusai között, hogy az olvasó
milyen föltevésszerű magyarázó nyelvet használ a szövegnek mint tárgynyelvnek értelmezéséhez, akkor két nyelvbölcseleti hagyományra hivatkozhatunk, amelyeket a
generatív, illetve a konvencionális jelzővel lehet minősíteni. E két hagyomány a klasszicizmusban, illetve a romantikában döntő hatással volt a befogadás módjára. A generatív
hagyományt követő olvasók tudatosan vagy öntudatlanul lefordíthatónak tartják a költészetet, mivel úgy vélik, hogy a gondolat az elsődleges. Ebből a felfogásból következik annak föltevése, hogy a művek generálhatók, az irodalom nemzetközi, tehát a kultúrában
folytonosság érvényesül. Némi túlzással azt is mondhatnók, hogy az ehhez a típushoz tartozó szövegértelmezők öntudatlanul a Descartes, Leibniz, a Port-Royal szerzői és Kant
által hirdetett, vagy XX. századi példákat választva a Tractatus
logico-philosophicusban,
Chomsky, Van Dijk, Petőfi S. János műveiben kifejtett nyelvszemlélethez állnak közel.
Ennek a generatív hagyománynak a híveivel szembeállítható egy másik réteg. Az ide
tartozó olvasókat az a hit vezérli, mely szerint a költészet lefordíthatatlan, tehát a nyelv
elsődleges, a mű egyedi, az irodalom nemzeti jellegű, és a kultúrában a megszakítottság
döntő. Herder és Humboldt szemlélete, századunkban a kései Wittgenstein, Sapir és Whorf
felfogása áll e hagyomány mögött. Lényegét úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a művészi
jelrendszerek alkotó s nem szabályozó törvényszerűségek, játékszabályok, amelyek megtanulása után a befogadó tudja, mikor van helye egyéni mozzanatnak az értelmezésben. E
konvencionálista szellemű befogadásban minden a hagyomány ismeretén múlik, a befogadó pedig a játékoshoz hasonló. A konvencionalista befogadás mellett szól az a már
említett érv, hogy minden ismeret részben emlékezés, és az alkotó nem Isten, azaz nem a
semmiből teremt. A konvencionalizmust is lehet azonban torzítva leegyszerűsíteni. A
konvenció nem azonos a hétköznapi értelemben vett technikával. Szokás ugyan arra
hivatkozni, hogy a görög „techné" egyszerre jelent technikát és művészetet, de tökéletes
tájékozatlanságunkban az a benyomásunk, hogy ennek a görög szónak nincs megfelelője a
mai nyelvekben. Heidegger „megismerési módként" fordítja. Az így fölfogott „techné"
már rokonértelmű a megszokásoknak azzal a rendszerével, amelyet konvenciónak
neveztünk.
A generatív és a konvencionalista szemlélet közül mindkettő éppúgy lehet történeti,
mint történetietlen. Kettősségüket ma dilemmaként kell átélni. Válogató korban élünk, a
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hagyományoknak igen széles köre hozzáférhető. Az immanens műelemzést kivihetetlennek ítéljük. Olvasni éppúgy csak más szövegekhez képest lehet, mint írni. A befogadó
értelmezése korábbi olvasói tapasztalatok függvénye. Konvencionalizmus helyett kontextualizmust is mondhatnánk. A fontos az, hogy nem annak az eredeti összefüggésrendszernek az újrafölfedezéséről van szó, amelyben a mű az alkotói szándéknak megfelelően fejtette volna ki hatását.
A befogadások rétegezettsége nyilvánvalóan összefügg a műértelmezés érvényességével.
A befogadás lényegénél fogva igényli a tapasztalatcserét, az egyedüli, magányos befogadás
nem hiteles. Korunkban ezt az alapigazságot mégsem könnyű alkalmazni, egy-egy értelmezés társadalmi érvényessége bajosan dönthető el. Elvileg valóban aszerint osztályozhatnók a befogadókat, hogy milyen nagy és hogyan rendezett a befogadói emlékezetük,
nem hagyva ki a számításból, hogy az emlékezet rendezettsége föltételezi a befogadáshoz
nélkülözhetetlen felejtést és meghatározza, hogy az olvasó mit vár a műtől. Gyakorlatilag
azonban az efféle osztályozás nehezen kivehető, mert napjainkban az olvasók a legkülönfélébb igényeket támasztják a művekkel szemben. Ez okozza, hogy egyénenként olvasmányoknak más és más jegyzékét állítanók össze középiskolások számára. Ábránd lenne
közmegegyezést sürgetni. A XVIII. században még létezett művészi köznyelv, ma nem
létezik ilyen. Jelrendszerek bábeli zűrzavarában élünk. Ugyanaz a szöveg egészen mást
jelenthet két különböző jelrendszeren nevelkedett befogadó számára. Sokkal több műhöz
férhetünk hozzá, mint a korábbi korszakok olvasói. Ennek az óriási halmaznak mindnyájan más töredékét ismerjük, s ebből a töredékből más rendszert építettünk föl
magunkban, amelyet irodalomnak nevezünk. Mivel egyedül olvasunk, elképzelhető, hogy
az olvasott irodalom esetében a befogadói rétegek tovább bonyolítódnak, mint a színházvagy hangversenylátogatók esetében. Az ízléskutatás nehezen hajtható végre, mivel az
olvasók többsége nem képes meglátni saját befogadói tapasztalatának fogyatékosságait —
ebben a tekintetben magamat is a többséghez számítom. Az is nehézséget okoz, hogy a
művek hatótávolsága és hatásuk mélysége nem okvetlenül áll egyenes arányban egymással.
Nem könnyű eldönteni, vajon vonalszerű időbeli folyamat, első végigolvasás-e az irányadó,
vagy az újraolvasás, amelynek során az olvasó térbe vetíti ki a szöveg különböző részeit.
A konvencionalista szemlélet mégsem csupán kételyre s bizonytalanságra, hanem
néhány biztos következtetés levonására is följogosít. Amennyiben a konvenciók végső
soron a társadalmi fejlődés termékei és a befogadás is történetileg meghatározott, akkor
bármi csakis egy meghatározott közösségen belül kaphat egységes értelmezést. Ha a
művészet jelrendszernek is tekinthető, úgy technikai fogásai sosem egy személyhez
tartoznak. Ugyanez áll a befogadó eljárásaira. A konvenció elrejtheti magát addig, amíg
uralkodik, de azonnal megmutatja magát, mihelyt megkérdőjelezik. Abból az alaptételből,
mely szerint a különböző jelrendszerek mint történeti képződmények nem fordíthatók át
egymásba, s így a mű sosem értelmezhető a hozzá tartozó konvenciók ismerete nélkül,
vagyis csak a benne esztétikailag érvényes ismétlések rendszereként olvasható el, önként
adódik annak állítása, hogy a műfajokat úgy is jellemzhetjük, mint kompetenciát, anyanyelvi olvasók eszményi tudását az illető műfajról. A konvencionalista befogadásban
döntő szóhoz jut az anyanyelv. Ha idegen nyelven olvasunk, más múltat próbálunk
magunk mögé képzelni, s e vállalkozás óhatatlanul részleges kudarcra van ítélve. Európai
olvasó aligha képes megítélni ázsiai vagy afrikai mű viszonylagos értékét. Mindebből
világosan kitűnik, hogy egy-egy nemzeti kultúra folytonossága felbecsülhetetlenül nagy
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érték. A német Liednek egyetlen más nyelven nincs megfelelője. A saját konvencióit őrző
Bali sziget sokkal helyesebb úton jár, mint az eklektikus Japán.
A konvencionalista szemlélet módot ad arra, hogy vakvágánynak tekintsük a
természetes befogadás eszméjét. Mivel a valóság közvetlenül nem, csak megalkotott
jelrendszer segítségével ragadható meg, a jelrendszer pedig azt is átalakítja, amit
érzékelünk vele, a művészet nem ismerheti a magától értetődő dogalmát. Valemely
jelrendszer valószerűsége mindig megállapodás jellegű. Azért kell félretennünk a semmiből
teremtésnek a romantikusok által laicizált fogalmát, mivel a valószerű nem abszolút
kategória, csakis egy jelrendszeren belüli fokozatok skálája, alkotó és befogadó közötti
megegyezés függvénye. A konvenciók része mind az alkotásra, mind a befogadásra
rányomja bélyegét. Az író nem korlátlan lehetőségek közül választ, amidőn hozzákezd
egy szöveg létrehozásához, a befogadó szempontjából nézve pedig a művészethez
elidegeníthetetlenül hozzá tartozik a jelentő ellenállása, viszonylagos függetlensége.
Elvileg az összes művészi jelrendszer fölhívja a figyelmet önnön megalkotottságára. A
jelrendszerek sokfélesége kulturális viszonylagosságot okoz, egyetlen jelrendszer sem
emelhető történetietlen eszménnyé. A konvenciót csak akkor értelmezzük valóságnak, a
jelrendszer akkor tetszik átlátszónak, „természetesnek", a jelentő akkor tűnik el a
jelentett mögött, ha a befogadó mindössze egyetlen konvencióról vesz tudomást és azon
belül helyezkedik el.
Mivel csakis történetileg-társadalmilag meghatározott művészi szabályrendszerek
léteznek, közülük bármelyik viszonylag természetessé válhat azután, hogy elsajátítottuk.
A költészet mindig azoknak az intézményesült megszokásoknak a rendszere, amelyek egy
nyelvközösségben érvényesnek számítanak, s az egyes szövegek folytonossága nagy
mértékben azon múlik, hogy beilleszkednek-e egy ilyen történetileg adott, viszonylag zárt
rendszerbe. A szokásrendszerek kifelé önkényesek, befelé azonban viszonylag indokoltak
— hasonlóan ahhoz, miként önkényesen használjuk a „körte" szót, de hozzá képest
viszonylag indokoltan a ,,körtefát". Előfordul ugyan, hogy értelmezők általános érvényre
emelnek egy jelrendszert, de ezt a valóság végleges leképezésének történetietlen fogalmára
vezethetjük vissza. Amikor Kodály a természetesség nevében ítélkezett a szeriális zene
fölött, nem pusztán a XX. századi zene legjelentősebb újítását ítélte el, hanem egyúttal
figyelmen kívül hagyta azt a kulturális viszonylagosságot, amelyet a jelek sokfélesége
okoz, történetietlen eszménnyé emelte a tonalitás szokásrendszerét, azaz figyelmen kívül
hagyta, hogy a jel konvenció.
Ez a jelenség azután rendszerint létrehozza önmaga ellentétét: a „természetes" jelrendszer szembekerül a „művészet a művészetért" kultuszával. Talán fölösleges is lenne
bővebben fejtegetni, hogy mennyire csak látszólag ellentétes, valójában hasonló ábrándról
van szó mindkét esetben. A tökéletesen várható jelrendszer közhelyhez vezet, a fetisizált
műből viszont elfogyasztható áru válik, olyan művészet, amelyet — Majakovszkij szavaival
— „finom édességként szolgálnak föl". Egyik esetben sem magukat a műveket kell
felelősségre vonni e hamis végletekért — bármely jelrendszerű alkotások között akadhatnak jó, közepes és rossz művek. Valójában a jelrendszer természetének félreértéséről
van szó kétféle befogadók körében. A befogadóknak e két csoportja a mimétikus, illetve a
szövegszerű illúziót emeli kizárólagos érvényre, holott e kettősség az irodalom lényegéhez
tartozik. Az olvasóknak e két típusa közös abban, hogy nem ismer feszültséget jelentő és
jelentett között — mely feszültség nélkül nem létezik esztétikai hatás.
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Azért nem képzelhető el eszményi jelrendszer, mert a konvenciók a világ rendezőelvei,
mivel a jelrendszerek különfélesége voltaképp nem más, mint helyek és idők, népek és
korok, életmódok viszonylagossága. Lefordíthatatlansága miatt az összes jelrendszer
egyaránt jogosult. Ez az álláspont nem vezet az értékek tagadásához. Ellenkezőleg: az
elsajátított szokásrendszer és kultúra, szülőföld, neveltetés és anyanyelv föltétlen nagyra
értékelése következik belőle.
Az esztétikai hatású mű elvileg vég nélkül ellenáll a befogadó megfejtési törekvéseivel
szemben. Minden egyes befogadás magától értetődően a történeti tudat függvénye.
Bármely szöveg egy meghatározható jelentés helyett különböző befogadói rétegek
számára létező jelentések sorát hívja életre. Ebből a tételből két következtetést vonhatunk
le: egyrészt azt, hogy a szépirodalom úgy is meghatározható, mint olvasási mód, másrészt
azt, hogy a befogadói rétegek létezését nemcsak a különböző olvasók számára élményt
jelentő különböző művek bizonyítják, hanem az is, hogy egyazon könyv jelentése más és
más az egyes olvasók számára. Torzító leegyszerűsítés azt állítani, hogy a befogadóknak
két alapvető rétege létezik, a „művelt" és a „népi kör". Ez a kettőség Escarpit irodalomszociológiájában azzal a hamis szembeállítással függ össze, mely szerint a művelt olvasó a
szöveg megírása idején érvényes jelrendszer szabályait ismerve, az avatatlan viszont a saját
korában elterjedt megszokások alapján olvas. Ez a fölfogás nem egyszerűen arisztokratikus, hanem ahhoz a hamis végkövetkeztetéshez vezet el, hogy a művelt olvasót pusztán
az egykor létezett történeti értékek helyreállítása vezeti, s teljesen idegen tőle az értéket
teremtő esztétikai magatartás. Valójában sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy a mindenkori játékszabályok ismeretének nagyon különböző fokai vannak. Egyazon személy
élete során ugyanannak a műnek a jelentését különféle módokon fogalmazhatja meg. Műveletlen és művelt olvasóréteg megkülönböztetését azért helytelenítjük, mert a csupasz és
intézményes tények szembeállítására vezet vissza. Ezt a pozitivista fölosztást többek
között a beszédműveletekről szóló elmélet egyik kidolgozója, Searle fogalmazta meg. A
magunk részéről úgy véljük, hogy nem létezik csupasz — értelmezés nélküli - tény, mivel
a tény léte eleve föltételezi bizonyos emberi intézmények fönnállását, ezek az intézmények pedig alkotó — tehát nem szabályozó — törvényszerűségek rendszereiként foghatók fel.
Az esztétikai érték csak úgy határozható meg, ha tekintetbe vesszük a befogadót és
annak igényeit. Feltéve, hogy végső soron az olvasó szükségletén múlik, hogy mit is talál
értékesnek, sokféle szerep tulajdonítható az irodalomnak a különböző kulturális
környezetnek megfelelően. Az igények zűrzavarában egy szemponttal teremthetünk
rendet: a befogadókat aszerint különböztethetjük meg egymástól, hogy mekkora erőfeszítést szánnak a szöveg megfejtésére. A művészet annál inkább bizonyul működőképesnek, használata annál inkább rendeltetésszerű, minél inkább csak árnyalatnyi s nem
alapvetően minőségi az eltérés alkotó és befogadó között.
A műveltség szerint fölállított kettőséget a kelleténél kevésbé árnyaltnak ítélvén,
különböző szempontok alapján s több szinten elképzelhető befogadói típusok elkülönítését tartanok üdvösnek. így például azt a föltevést vennők kiindulópontnak, hogy
léteznek olvasók, akik a szöveg értelmezését mindig nyitottnak, befejezetlennek vélik,
másrészt viszont vannak előítéletes befogadók. Az elsősorban önmegismerésre törekvő
olvasót majdnem kizárólag saját ítélete vezeti és befogadása viszonylagos jelentéshiány
miatt fogyatékos, az előítéleteit a mű befogadása során és azt követően is szinte maradék2 Literatúra
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talanul megőrző olvasó tanulni akar ugyan, de az a meggyőződés vezeti, hogy az oktatás
alig több, mint a tekintély és a hagyomány szabad érvényesülése, tehát az olvasás számára
főként felismerés, tétlen elsajátítás, a műalkotás jelentése hasonlít a közhelyhez, hiszen
nem egyéb, mint valaki más által már megfogalmazott értelmezés megismétlése. A
befogadások halmazában tehát annak megfelelően is kijelölhetünk rétegeket, hogy a vevő
mit tud, mit akar kezdeni az üzenettel. Az önmegismerésre törekvő olvasó számára a
műalkotás eszköz, a szöveg jelentéséről ő szabados értelmezést hoz létre. Egyedül a
konvenciók történeti létének fölismerésével iktatható ki a puszta beleérzés, pontosabban
annak két változata, a szolipszista individualizmus (a jelentett csak számomra létezik) és a
viselkedés lélektani viszonylagosság (a jelentett a befogadás körülményeitől függ). A
tekintélyelvű befogadó is eszköznek tekinti a szöveget, mivel ő eleve és szigorúan kötött
jelentést keres. Megadott szempontunk alapján még egy típus létezésével számolhatunk.
Megismerésre törekvő olvasóknak olyan befogadókat neveznénk, akiket a „valamit nem
tudok, amit meg akarok tudni" állapot jellemez, tehát akik célnak tekintik a műalkotást,
a jelentést pedig szabadon értelmezik, tudva, hogy szabadság csakis valamilyen hagyományhoz képest létezik, a fölismerés szabja meg a megismerés korlátait.
A fölismerés azért elengedhetetlen a befogadásban, mivel a szöveg mindig jelrendszerek
indexeként is viselkedik. A fölismerés kiválogató képesség, amely a mű összetettségétől
függően tölt be nagyobb vagy kisebb szerepet a befogadásban. A gyors befogadásra
készült művek esetében a befogadás már-már kimerül a fölismerésben. A jelrendszer
túlzott folytonossága kényelmes olvasást, könnyű és gyors kisajátítást eredményez. Az
összetettebb jelrendszerben a folytonosság megszakítottsággal váltakozik, ez is okozza,
hogy az ilyen szöveget váltakozó ütemben olvassuk. Gondolatmenetünknek ezen a
pontján akár föl is idézhetnők allegóriának és szimbólumnak a romantika óta elterjedt
szembeállítását. Más költészettani fogalmakhoz hasonlóan e kettőt is átértelmezhetjük a
befogadás vonatkozásában. Azért nem szánunk bővebb kifejtést e megkülönböztetésnek,
mivel a szimbólumnak Goethe és mások által adott meghatározása keresztezi Peirce
fogalomhasználatát, amelyre korábban magunk is hivatkoztunk. Annyit mégis megjegyzünk, hogy a tekintélyelvű befogadást könnyen lehet allegorizálónak, a megismerő
olvasót szimbolizálónak minősíteni a mondott értelemben. Az allegorizáló befogadók a
már ismertet vetítik bele a még ismeretlenbe, tehát visszaemlékeznek. A szimbolizáló
értelmezők azzal az előföltevéssel olvasnak, hogy bármely mű külön világot áhít fel.
Ugyanaz a befogadó egyre több szokásrendszer ismeretében képes eljutni a szimbolizáló
befogadáshoz.
Jelentős mű befogadóját tevékenységre készteti, azaz szimbolizáló értelmezést vár tőle.
A művészi közlés két fő tényezőjének viszonyát a befogadó felől szemlélve, úgy is
fogalmazhatunk, hogy a befogadás sikeressége a jelrendszerek kezelésére való képességtől
függ, a befogadót pedig értelmezésének logikai fölépítése minősíti. A tapasztalt befogadó
több konvenció összefüggésrendszerébe illeszti a művet. Még azt a föltevést is meg lehet
kockáztatni, hogy a kontextusként felhasznált konvenciók száma és a befogadás összetettsége egyenes arányban áll egymással. Közhelynek számít, hogy a nagy esztétikai hatású
művek befogadása felkészültséget kíván. Bármely üzenet megfejtése válogató képességet,
előrelátást igényel, a várható pedig a befogadói tapasztalat, az emlékezet függvénye. A
befogadók osztályozását megnehezíti, hogy az emlékezet nem egyszerűen elraktározás.
Annyi bizonyos, hogy a művészet befogadása hosszú távú tapasztalat. A már ismert
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megkönnyíti a befogadást, de a szöveg megismerése nem maradéktalanul elvégezhető
feladat. Bármely befogadást tudás és nem tudás feszültsége jellemez. Némi túlzással azt is
mondhatjuk, hogy minél tapasztaltabb az olvasó, annál inkább érzi saját tudatlanságát.
A befogadás folyamatát az általunk bevezetett szempontoknak megfelelően, ám egyszersmind nagyon durván leegyszerűsítve úgy jellemzehetjük, hogy a befogadó kiszűri azt,
amit zajnak vél, majd mérlegeli az üzenetnek számára fontos részét. Az önmegismerésre
törekvő olvasó túl sok jelet vél zajnak. A zaj teljes megszüntetése nem egyéb, mint a
tekintélyelvű befogadó káprázata. Esztétikai hatás csak akkor jöhet létre, ha a befogadóból nem hiányzik a rombolás hajlama. Az élmény bizonyos fokú rendetlenséget is
föltételez. A megismerésre törekvő befogadó nem pusztán átveszi, hanem újjá alakítja
elődeinek befogadó megszokásait, mást minősít zajnak és mást jelnek a szövegben, mint
elődei. A fennálló megszokások egyszerű átvételével csak az elégszik meg, aki azonnali
fogyasztásra van beállítva. A kísérlet mint tevékenység a művészet hatásának biztosítéka.
A tekintélyelvű olvasó kizárja a kísérletet azáltal, hogy maradéktalanul megbízik valaki
másnak az értelmezésében, tiszteletben tartja azt. Távol áll tőle annak a gyanúja, hogy
a szöveg értelmezését előtte nem véglegesen oldották meg. Az allegorizáló olvasó gyorsan fejti meg a mű jelrendszerét, hamar vezeti vissza a nem várhatót a várhatóra. A
szimbolizáló ugyanezt a műveletet sokkal lassabban végzi el, lényegesen később hajtja
végre a jelentésnek az értelmezéshez elengedhetetlen rövidre zárását.
Egyetlen műről sem hozható létre föltételenül helyes értelmezés. Az újraolvasás csak
megerősítheti vagy cáfolhatja már létrehozott értelmezésünket, növelheti vagy csökkentheti kezdeti föltevéseinkbe vetett hitünket. Mivel az előzetes tapasztalat gyorsítja a
döntést, és minden újraolvasáskor más részekre figyelünk, az újraolvasó befogadásának
üteme alighanem még jobban ingadozik, mint az első olvasásé. Nemcsak kezdő olvasóként, hanem bármely szöveg első befogadásakor inkább hajlamosak vagyunk a vonalszerű
letapogatásra, az újraolvasások viszont részben semlegesítik az időt, térszerű emlékezetet
alakítanak ki. Első olvasáskor előre haladó, visszafordíthatatlan a befogadás ideje, később
viszont részben visszafordítható. Azt is mondhatnók, hogy az első olvasás tere egyirányú
emlékezetként határozható meg. A fölépítést megteremtő ismétlődések inkább csak
második olvasáskor tűnnek ki, mert ekkor már kifejezetten kétirányú az emlékezetünk.
A korábbi részek olvasásakor is föl tudjuk idézni magunkban a későbbieket. Újraolvasáskor a befogadás terének harmadik kiterjedésével is inkább kell számolni: ilyenkor
már szabadabban társítunk az olvasottakhoz más szövegeket. Értelmezésünk egyéni
jellege'azáltal is fokozódik, hogy a fölhasznált tágabb vonatkozásrendszer, a bennünk élő
elképzelt könyvtár olvasónként változik: senki nem pontosan azokat a műveket olvasta,
melyeket ő, te vagy én ismerünk. Közhely, hogy az újraolvasás jelentékeny mértékben
előre viszi azt a folyamatot, amelynek során az ismeretek tapasztalatokká válnak. Az
újraolvasás a szöveggel való első megismerkedéskor kialakított szempontok alapján a mű
egyes részeit kiemeli, más elemekről viszont megfeledkezik. Olvasói tapasztalatunkon
múlik, hogy e szempontok milyen mértékben szerveződnek elméletnek nevezhető egységes szempontrendszerré. Átadni minden esetre csakis racionalizált befogadói tapasztalatot lehet, a közvetlen élmény a közlés szempontjából zűrzavarnak számít. Az elméletet sosem a tényekre viszik rá; ellenkezőleg: a tényt az elméleti megközelítés teremti
meg.
Gondolatmenetünkből önként adódik néhány végkövetkeztetés. Mindenekelőtt azt
2*
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kell leszögeznünk, hogy a befogadás jellemzésében irányadó annak fölismerése, hogy a
tény önmagában véve értékelő fogalom. Az elméletmentes tény pozitivista ábránd; a tény
az elmélet függvénye. Einstein szavaival, „elmélet nem hozható létre megfigyelés eredményeiből, csakis kitalálható". Értelmezés, megértés nem nélkülözheti a módszert, az
értelmezők legföllebb annyiban különböznek egymástól, hogy némelyek öntudatlanul,
mások tudatosan élnek ezzel vagy azzal a módszerrel. Bármely értékelés öntudatlan vagy
tudatos esztétikán alapszik. Elfogulatlan olvasót éppúgy lehetetlen elképzelni, mint eleve
adott szöveget, helytelen annak föltevése, hogy a megismerés az érzékektől kapott
nyersanyag földolgozásával egyenlő, s ez a nyersanyag tiszta formában adott. Valójában
bármit csak bizonyos tulajdonságai alapján lehet befogadni, más tulajdonságait kizárva.
Teljes befogadásról nem beszélhetünk.
Az értelmezésnek is van jelrendszere, s ennek mibenlétéről folyik a lényegi vita az
irodalmárok között. Annyi bizonyosnak látszik, hogy az élményt nem tekinthetjük
egyszerű jelenségnek, s nem szakíthatjuk el az értelmi befogadástól. Elvileg létezhet ugyan
tárgyilagos értelmezés, de ezt önmagában egyetlen befogadó sem hozhatja létre, csakis
befogadói hagyományok, amelyek szakértő befogadóknak késhegyig menő vitái nyomán
csakis állandó keletkezés állapotában lehetnek. Közmegegyezés kizárólag szüntelenül
változó formában s teljesen nyitott eszmecsere nyomán keletkezhet. A tudományos
tevékenység játék a szó nemes, félreérthetetlenül komoly értelmében véve, s a kutató
erkölcsi döntésén múlik, vállalja-e a szabályokat. A szakértő olvasót kötelező szabályok
közül az a legfontosabb, mely előírja, hogy zárt fogalom- s tételrendszer alapján, egységes
fogalomrendszert képező nyelvvel magyarázzon, azaz értelmezése egymásból levezethető
tételek sorát teremtse meg.
A magyar irodalmároknak két hiányosságot kellene pótolni: célszerű lenne megszüntetni egyrészt az irodalomtörténetírásban elterjedt bizalmatlanságot az elméletalkotással szemben, másrészt az elméleti kutatásoknak ismertetés jellegét és kiáltványszerű vázlatosságát. Nem pusztán elmélet és empíria egymásba hatolására gondolunk.
Irodalomelméletünk akkor igazolja magát, ha hozzájárul nemzeti örökségünk fenntartásához. Egyelőre még jogos a vád, hogy elméletíróink kevéssé törődnek a magyar
irodalommal, holott ez elméleti szempontból, az irodalom mibenlétének megértését
alapul véve is menthetetlen hiba. A magyar anyanyelvű olvasó számára Virág Benedek
szövegeink többet kell jelentenie, mint Hölderlin remekműveinek. Ha ez nem így van, az
olvasó nem irodalomért olvassa az irodalmat. Másrészt viszont azzal is tisztában kell
lennünk, hogy egyes nyelveken több nagy esztétikai hatású művet írtak, mint magyarul. A
jelenkor olvasóinak éppúgy jól kell ismerniük a Kockavetést, az Átváltozást, а Finnegans
Wake-et vagy A Mester és Margaritát, mint ahogyan a mai hangverseny látogató nem
létezhet a Játék, a Pierrot lunaire, A tavasz megszentelése vagy A csodálatos mandarin
beható ismerete nélkül. A közelmúltban írt szövegeknek egy részét egyelőre azért találja
hozzáférhetetlennek sok magyar olvasó, mivel nem sajátították el e korábbi művek
jelrendszerét.
A befogadásoknak itt vázolt szintjeit egy sor más rétegződés bonyolítja. Nemcsak a
szűkebb értelemben vett társadalmi szerkezet érezteti bennük hatását, hanem a korosztályok s korszakok is. A rétegzettség időszakos változása látszólag kevesebb elméleti s
több pragmatikai vonatkozást rejt magában, de a részjelenségek végtelen sora a kultúra
folytonosságának és megszakítottságának a kérdését veti föl. Egyetlen példát említenénk:
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óriási előny, hogy a Horthy-korszakban népszerű sekélyes írók zöme elveszítette hatását,
de a magasabb igények szintjén a változás egy-egy esetben nem vagy szerencsétlenül ment
végbe: David Garnett, sőt Maugham is maradt, Strindberg nem. Szokás azt hinni, hogy a
befogadók ízlése saját korszakuk irodalmával kapcsolatban gyengébb, holott vitatható,
vajon nem arról van-e szó, hogy a korábbi művek befogadásakor gyakran a tekintély elve
érvényesül, s így nem könnyű megállapítani: az olvasók mennyire képesek a maguk
számára megfogalmazni régebbi szövegek jelentését. A tévedés kockázatát vállalva, azt
állítanók, hogy Magyarországon jelenleg e kérdés igen élesen föltehető, hiszen az utóbbi
egy-másfél évtizedben az emlegetett írók elöregedtek. Aligha bizonyos, hogy az irodalom
mindenütt hanyatlott volna. A művelődési programokban még mindig T. S. Eliot és
Hemingway számít kortárs szerzőnek. A hivatásos közvetítők befogadóképessége lelassult.
Ha elkezdenek fordítani egy írótól, sokszor szinte minden alkotása megjelenik magyarul.
Ez történ egykor Huxley-val, majd Graham Greene-nel, később Updike-kel. Goldingnak
még A rézpillangó című érdektelen színdarabját is látni lehetett a képernyőn. Hangversenylátogatóink egy része már megtanulta a korai XX. század zenei jelrendszerét, és a
Rádió, valamint az Új Zenei Stúdió megismerteti napjaink zenéjével mindazokat, akik
erre igényt tartanak. Olvasóközönségünk tájékoztatása viszont lényegesen elmaradottabb.
Ennek a hibának orvoslása nyilvánvalóan az irodalom hivatásos közvetítőire vár, akik
elvileg az összes többi befogadó ízlését irányíthatják, átfogó ismeretekkel rendelkeznek a
saját korukig írt művekről és elősegíthetik azt, hogy a társadalmi méretű befogadás
gyakorlata hozzáférhetővé tegye a legújabb szövegeket. Jelenleg ezt a réteget a széttöredezettség, a szakosodás jellemzi. A hazai könyvbírálatok tekintélyes részéből hiányzik
hivatkozás olyan szövegre, melyet más nyelven írtak, mint a megbírált könyvet. Karl Erik
Rosengren szerint hasonló a helyzet Svédországban. Szaktudományunk nem ritkán magas
szintű, de a népszerűsítés fogyatékos; olyan szépirodalomról írt könyveket is kiadunk,
mely jórészt nem olvasható magyarul (Fauchereau: Bevezetés az amerikai költészetbe,
Mohai Béla: Ford Madox Ford írói világképe, Magyar Miklós: Regény vagy „új regény"? ).
A nyugati értekezők közül olykor az újságírói szinthez közel állókat fordítjuk, így
1978-ban a modern regényről Daichesnek eredetileg négy évtizeddel ezelőtt írt könyvét
adjuk az olvasók kezébe, melyről már 1938-ban meg lehetett állapítani, hogy elméleti
igénytelenség és felszínes műértelmezés jellemzi. Olvasóink megismerhetik, hogyan
fricskázza meg Steiner Heidegger elképzelését a költői műről, magának a német bölcselőnek viszont egyetlen kötetét sem vehetik kézbe.
Irodalmi köztudatunk viszonylagos korszerűtlensége részben azzal magyarázható, hogy
az irodalom hivatásos közvetítőinek nagyszámúvá vált rétege táborokra, sőt egyénekre
hullt szét. A mai világirodalomról keveseknek s alkalmasint igen egyéni, ellenőrizhetetlen
képük van. Az egyes bírálók mind saját névjegyzékkel rendelkeznek s általában ugyanazokra a nevekre hivatkoznak. Áldemokratikus magatartásra vallana azt állítani, hogy egy
szintre kellene hozni a véleményeket, és a közönség szócsöveként szereplő bírálóra van
szükség. Az igazi demokratikus felfogás azt jelenti, hogy hiszünk abban: a műértelmezés
gyakorlatának magasabb szintre emelésével, a tudomány és a népszerűsítés közötti
átmenetek létrehozásával meg lehetne könnyíteni az új művek közül a valóban értékesek
befogadását. Bármely szöveget hozzáférhetővé lehet tenni a benne érvényes megszokásrendszerek elsajátításával. Erre az oktató munkára csakis hivatásos közvetítő, elméletileg
képzett értelmező vállalkozhat. Ez a feladat teszi indokolttá az irodalmár tevékenységét.
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Milyen igényeket támaszt a társadalom az irodalommal szemben? A kérdés evidens
válaszokat sugall. A megfogalmazott követelmények terén még csak nem is nagy a
választék: kikapcsolódást a mindennapi gondokból, izgalmat vagy éppen nyugalmat,
különös vagy éppen tanulságos történetet remél az átlagolvasó; megrendítő élményt,
katarzist, mély emberismeretet, üdvözítő értékeket, esetleg átütő nyelvi erőt vár el a
kritikus; az irodalmi konvenciók, kifejezésformák, a pszicho-szociális hiedelmek állandó
oppozícióját és megújítását, az emberi szabadság történeti mértékének mindenkori reprezentációját jelöli meg az irodalomtudós, az irodalomesztéta.
A tényleges olvasói indítékokról, magatartásokról azonban keveset tudunk. Az
irodalomértelmezés mind a mai napig abban a sémában gondolkodik, hogy adva van a mű
és adva van az olvasó s a kettő találkozása két merőben eltérő determinációs rendszer
metszéspontjának tekinthető — következésképp csak az egyik vagy a másik viselkedésének szabályszerűségei alapján vizsgálható tudományosan (egyértelműen) a befogadás
jelensége. Ismeretes, hogy századunk legjelentősebb irodalomelméleti törekvései magát a
műalkotást célozták meg, s a hatást lényegében a művészi jelrendszer összetettségének és
eredetiségének szükségszerű következményeként fogták fel. De nyilvánvaló, hogy a hatás
így csak elméleti lehetőség; nem valószínű, hogy az összetettség és az eredetiség minden
olvasóból kedvező reakciót vagy egyáltalán reakciót vált ki.
Az irodalomtudomány megoldási kísérletei nem vezettek megnyugatató eredményre.
Sem az olvasói érdekeltség forrására, sem az autentikus olvasói véleményre nincsenek
elfogadható kritériumok, illetve éppen az a baj, hogy túl sok tényező látszik elfogadhatónak. így pl. a mű tematikus rétegei alapvetőek ugyan az olvasói érdeklődés felkeltésében, de - mivel nem specifikus tényezők - önmagukban nem magyarázzák meg kielégítően az irodalmi hatás mibenlétét. Ha a műalkotást tanulmánynak tekintjük az
emberi társadalomról, mint Balzac, vagy írásban rögzített életmegnyilvánulásnak, mint
Dilthey, joggal vethető fel, hogy akkor mi szükség van külön szépirodalomra, hiszen a
felsorolt funkciókkal a szociológiai esettanulmány, illetve a pszicho-portré is rendelkezik.
Hasonló nehézségekkel találkozunk akkor is, ha a művészi formanyelvre helyezik a
hangsúlyt. így pl. az orosz formalisták elemzésiből megtudjuk, hogy egy-egy műalkotásban a megformálásnak milyen hatást sikerül (vagy nem sikerül) keltenie és ennek érdekében milyen „műfogásokat" működtet, de homályban marad, hogy a hatáskeltésnek mi az
értelme. Nem világos az sem, hogy a műalkotásban feltárt célszerűség végül is kinek a
nézőpontjával azonosítható: a szerzőével, a szerzői szándékot racionalizáló irodalom22

tudóséval, az „ideális" olvasóéval vagy a lehetséges olvasatok valószínű átlagával? Mindegyik mellett fel lehet hozni érveket, s nyilvánvaló, hogy külön-külön elégtelenek, együtt
viszont összeférhetetlenek a felsorolt nézőpontok.
Természetesen azt is megtehetjük, hogy a tematikus és formanyelvi tényezőket különböző csoportokba soroljuk és valaminő poétikai vagy esztétikai rendszerezés alapján
tipizáljuk őket s hozzárendelünk különféle olvasói típusokat. így juthatunk el pl. az
allegorikus és szimbolikus ábrázolás ellentététől az allegorikus, illetve a szimbolikus
ábrázolást előnyben részesítő befogadói attitűd ellentétéhez. Nem kétséges, hogy az
olvasók érzékenysége (akárcsak a művészeké) igencsak eltérő. Szerb Antal méltányolni
tudta Proust művészetét, ellenben lebecsülte Joyce-ét. Ezzel szemben Halász Gábor
nagyra értékelte az Ulyssest és szétesőnek érezte Proust regény-sorozatát. A két ellentétes
vélemény nyilván visszavezethető formafelfogásuk különbségeire, Szerb Antal vonzalmára
a kiszámíthatatlan és nyitott, illetve Halász Gáboréra a minden elemében tervszerű
kompozíció iránt (és felfogásukban éppúgy szerepet játszottak ideológiai tényezők, mint
esztétikaiak).
Ismét csak az a probléma, hogy az ilyen fajta megközelítések is — akár a korábbiak kizárólag az irodalom felől konstruálják meg az olvasót (az olvasó-típusokat), s inkább
arra a kérdésre válaszolnak, hogy milyen igényeket támaszt az irodalom a társadalommal
szemben — ti. abból a szempontból, hogy műértő legyen. Az így konstruált olvasó azután
éppúgy kap (vagy nem kap) értékrangsort, mint maguk a művek, életművek, művészi
irányzatok; az egyetlen értékelési többlet ehhez képest az lesz, hogy az olvasó autentikusnak vagy nem autentikusnak számít-e. Az utóbbi kimutatására pedig tetszetős defektus-elméletek vállalkoznak. Elgondolkodtató jelenség, hogy még egy olyan defektuselmélet is, mint Bojtár Endréé, 1 mely nem a műalkotás (elvont) szerkezettanából, hanem
a befogadás (konkrét: művet és befogadót egyaránt feltételező) mechanizmusából indul
ki, jobbára az olvasóra hárítja a felelősséget a befogadás zavaraiért.
A tényleges olvasói indítékok, magatartások vizsgálata tehát az irodalomszociológia
feladata marad. Az irodalomszociológia pedig éppúgy nem képes megoldani — általában
fel sem veti — azokat az elméleti-módszertani dilemmákat, melyek az irodalomtudomány
gondjait okozzák. Az irodalomban életmintát, az emberi kapcsolatokban való tájékozódáshoz útmutatót kereső olvasók indítéka aligha tekinthető esztétikai, illetve sajátosan
irodalmi jellegűnek, jóllehet e motívum döntő fontosságú az olvasói érdekeltségben. A
szociológiai megközelítés számára komoly nehézséget jelent az irodalomnak vizsgálati
tárgyként való elhatárolása, valamint az irodalmi (esztétikai) érték és a szociológiai
értékesség összefüggésének tisztázása. 2 Irodalomszociológiai szempontból nem különíthető el a művészileg jelentős a giccstől; az olvasók érdeklődése, ítéletalkotása is csak a
szociológia kompetenciáján kívül eső — már-már misztikusnak tetsző — értékek alapján
minősíthető.
Bármily paradoxnak tűnik, az esztétikai és nem esztétikai meggondolások kereszttűzében elbátortalanodott irodalomszociológia is csak a jelszavak szintjén tud válaszolni
'Bojtár Endre: tsz irodalmi mű értéke és értékelése. In.: A strukturalizmus-vita I. (Szerk.
Szerdahelyi István) Akadémiai K., 1977.
2
L. Erről bővebben Józsa Péter: Művészetszociológia, művelődésszociológia. Valóság, 1972/4. és
Veres András: Szociológia és irodalomtudomány. Kultúra és Közösség, 1 9 7 8 / 1 - 2 .
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arra, hogy milyen igényeket támaszt a társadalom az irodalommal szemben. És bármily
profánul is hangzik, az irodalomszociológia legfontosabb válasza az, hogy a sokat
emlegetett társadalom „csendes többsége" nem fogalmaz meg semmilyen igényt sem, de
olvasmányainak megválasztásában olyan indítékoktól vezérelve jár el, melyeknek kevés
közük van vagy még kevés közük sincs a megfogalmazott igényekhez. Az elmúlt évek
magyar olvasáskutatási vizsgálatai egyértelműen kimutatták, hogy a nyelvi normák, az
irodalmi konvenciók, a pszicho-szociális hiedelmek — egyszóval mindazok a sztereotip,
banális, többségükben konzervatív tényezők, melyeket a műalkotásoknak opponálniuk
kell — sikeresen akadályozzák meg az (értékes) irodalom térnyerését.
Már a művek kiválasztásánál olyan „biztonsági berendezés" működik, amely a lehető
legkisebbre csökkenti a „melléválasztás", azaz az olvasó számára nem kívánatos mű
választásának lehetőségét. így válik azután alapvető támponttá a szerző neve vagy a mű
címe; pl. megfigyelhető, hogy a férfi olvasók feltűnően kerülik azokat a műveket,
melyeknek a szerzője nő, vagy a címe női nevet tartalmaz. 3 Mint e példa is jelzi, a
választásban jelentős szerepet játszik és játszhat a nemi szerepekhez tapadó előítélet. De
folytatni lehetne tovább az olvasói igényeket meghatározó tényezők sorolását az életkoron és a családi-baráti környezeten át az iskolai végzettségig és a munkahelyi (és egyéb
lokális) csoportnormákig.
A szociálpszichológiai tényezők ereje, a hatások változatossága, a vélemények szóródásának nagysága már magát a kutatót is kétségbe ejtheti. Néhány évvel ezelőtt Gondos
Ernő még ízlésalakzatok vizsgálatára vállalkozott, objektív érvényű entitásnak fogva fel a
művek kedveltségének, illetve elutasításának esélyét, míg az újabb felmérés végzői, Balogh
Zoltán és Kamarás István óvatosan már csak élményalakzatok kimutatását tűzik ki célul,
oly mértékben döntőnek — eldöntőnek — látják a szubjektív faktor szerepét. 4
Az elméletíró még kevésbé törődhet bele ebbe a helyzetbe, de kérdés, hogy sikerülhet-e bármiféle általánosításhoz eljutni, ha figyelembe veszi a befogadás individuális —
pillanatnyi tudatállapoton (is) múló — körülményeit. Ismét csak Bojtár Endre tanulmányára utalnánk, mely a fenti ellentmondást úgy próbálja feloldani, hogy radikálisan
elhatárolja egymástól a mű értékét és jelentését: az értékelés egyszeri, individuális (és
végső soron pszichikus) aktusnak minősül, szemben az értelmezéssel, amely kollektív
kódrendszert, azaz történelmi-társadalmi tapasztalatot feltételez. Kérdés azonban, hogy
az értékelés mögött nem húzódik-e meg az - általában kifejtetlen maradó - értelmezés
(az értés — valamilyen fokon — mindenképpen feltétele az értékelésnek), az értékelésnek
pedig ne lenne meg az általános, ahogy az értelmezésnek is az individuális összetevője. Az
irodalomszociológiai kutatások is inkább azt bizonyítják, hogy a szóródás egyszerre áll
fenn az értelmezés és az értékelés terén.
Mindenesetre az olvasás-vizsgálatok — amennyiben az esztétikai érték szempontját
bekapcsolják a felmérésbe — reprodukálják azokat a merev ellentéteket, melyekhez az
elmélet eljutott. A művészetszociológiai értelmezések is megelégednek annak kimutatásával, hogy milyen hatalmas szakadék tátong a műértő és a fogyasztói befogadás között.
De beérhetjuk-e a helyzet tudomásulvételével s magának a helyzetfelmérésnek elméleti
3
L . Balogh Zoltán-Kamarás
István: Élményalakzatok I. Népművelési Propaganda Iroda, 1978.
(előszava), illetve Kamarás István: Kinek a pártján áll az olvasó? (Kézirat)
'Gondos Ernő: Izlésalakzatok. Prózai művek helyzete az olvasói tudatban a hatvanas évek végén.
NPI, 1971. és Olvasói izléstípusok. Kossuth K., 1975., illetve Balogh-Kamarás: I. m.
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kereteivel? Közelebbről vizsgálva már a dichotómia leírása is kételyeket ébreszt. Egyrészt
hiányoznak azok a kritériumok, melyek alapján a befogadás egyértelműen műértőnek
minősíthető, másrészt aligha hihető, hogy csak ez a két (alapvető) befogadástípus létezik.
A műértést az irodalmár (és többé-kevésbé a szociológus is) hallgatólagosan a hivatásos
(professzionalista) befogadással azonosítja, illetve ehhez közelíti. Tehát egy olyan
olvasatnak fogja fel, amely az irodalmi mesterség ismeretére, viszonylag széles körű
irodalmi (és nem irodalmi) műveltségre épül. A fogyasztói befogadást pedig úgy tekinti,
mint ami ezek híján van, s így a művet nem az irodalmi jelenségek, hanem a megélt élettapasztalatok körébe illeszti. Nyilvánvaló, hogy ez az álláspont korrekcióra szorul. A
mesterség ismerete és a műveltség alapvető feltételek ugyan, de önmagukban nem garantálják a megbízható műértést. A fogyasztói befogadást pedig differenciáltabban kell
megközelíteni, már csak eltérő funkciói miatt is. Nem mindegy, hogy a műalkotás az
olvasó számára az életminta vagy éppen az életpótlék szerepét tölti-e be.
Úgy tűnik, a kétféle befogadástípus közötti távolság csökkentésének egyik leghatékonyabb eszköze az iskola, a korszerű és hatékony irodalomoktatás. (Természetesen
nem az oktatásban gyökereznek a választás motívumai, de az olvasásra és általában a
szocializációra felkészítő iskola orientáló szerepe igen nagy.) Az iskola jelentőségét e
téren nem lehet eléggé hangsúlyozni, ennek bizonyítására talán elegendő, ha annak a
vizsgálatnak eredményeire utalunk, amely a magyar költészettel kapcsolatos ismeretszintet mérte fel reprezentatív mintán. 5
A legjelentősebbnek tartott, illetve legkedveltebb költők névsora és sorrendje (Petőfi,
Ady, József Attila, 6 Arany János, Vörösmarty, Radnóti) teljesen megfelel a tantervben
előírt arányoknak. Petőfi abszolút elsősége, Ady és József Attila előkelő helyezése,
Vörösmarty és Radnóti majdnem azonos szintű értékelése, húszadik századi költőink —
köztük Babits, Kosztolányi, Illyés Gyula - szinte teljes ismeretlensége nemcsak az irodalomoktatás vitatható értékrendjét tükrözi, hanem azt is, hogy a magyar népesség —
elhanyagolható töredékét leszámítva — kizárólag annyit ismer nemzeti költészetéből,
amennyivel az iskolai évek alatt megismerkedett (ki-ki annak megfelelően, hogy milyen
fokon fejezte be tanulmányait).
Nem nehéz belátni, hogy az irodalomoktatás igen sokat tehet azért, hogy a fogyasztói
befogadást a hivatásoshoz közelebb vigye, illetve szerényebben fogalmazva: a fogyasztói
befogadás színvonalasabb változatainak elterjedését segítse. De az iskola — a népesség
túlnyomó részét szellemileg formáló alsó és középfokú oktatás — befogadás-modellje nem
a hivatásosat követi. Az az oktatási-nevelési stratégia, amely az irodalom tanításától a
társadalom szempontjából hasznosnak ítélt erkölcsi, politikai és egyéb értékek elfogadtatását várja, voltaképp eszköz-szempontú (instrumentalista) befogadást hív létre, s ez
különbözik mind a fogyasztói, mind a hivatásos befogadástól.
Az eszköz-szempontú befogadás némileg egyszerűsítve olyan olvasatnak fogható fel,
amely az irodalmat társadalmi eszménytárként
kezeli. Legközelebb még ahhoz a
fogyasztói attitűdhöz áll, amely az irodalomban mintát keres saját életéhez, de
szembeállítja vele az, hogy a műalkotás (pozitív) értékeit feltétlennek, általános
5
Erdélyi Ildikó: Vélemények a költészetről. Módszertani kísérlet az Ady-évforduló kapcsán. MRT
Tömegkommunikációs Kutatóközpont Közlemények, 1977.
'Egyetlen eltérés a két listán: a legkedveltebb költők rangsorában József Attila neve (igen kis
különbséggel) megelőzi Adyét.
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érvényűnek tekinti, míg a fogyasztói beállítottság választhatónak, részleges érvényűnek.
(Tehát a műalkotás példázatszerűségének is merőben különböző felfogásai lehetségesek.)
Az eszköz-szempontú befogadástípus jelentőségét még növeli, hogy a politika is elsősorban az irodalom társadalomszabályozó funkcióját veszi figyelembe, s ezért érdekében
áll, hogy — általában, a társadalom, a népesség nagyobb részében — ezt a beállítottságot
támogassa. Elképzelhető, sőt történeti példa is van rá, hogy politikai testület (mint a
mandarin) az irodalom hivatásos művelését egyenesen a politikai működés feltételének
szabja meg, de a modern nemzetállamokban más a gyakorlat. A kulturális fogyasztást
általában a piaci mechanizmus és (vagy) az uralmi-hatalmi intézményrendszer szabályozza.
A kettő közül az első a fogyasztói, a második az eszköz-szempontú befogadást erősíti.
Természetesen sokkal árnyaltabb az összefüggés a kultúrát szabályozó mechanizmusok
és az egyes befogadástípusok között. így pl. nálunk az elmúlt harminc évben az irányítás,
a hivatalos értékelés az eszköz-szempontú befogadást részesítette ugyan mindig előnyben,
de változott a hivatásos és a fogyasztói beállítottság megítélése. Nyilvánvaló a különbség
az eltérő társadalmi rendszerek kultúra-felfogásában és kultúrpolitikájában, de nem jelentéktelen különbség mutatkozik a nemzeti hagyományok következményeként is. KeletEurópa népeinél a nemzeti tudat kialakítása történetileg stabil állami keretek hiányában
olyan feladatként jelent meg a nemzeti intelligenciák számára, mely mindent maga alá
rendelt s így az irodalom is közvetlen politikai tényezőnek számított. Politika-pótló
szerepét később — a nemzeti államkeretek kialakulásával - az irodalom elvesztette ugyan,
de ideológiai súlyát nem — ezt már az önálló nemzeti politika korlátozottsága nem tette
lehetővé.
Az 1948 utáni magyar kultúrpolitika bizonyos folytonosságot jelentett: jeles képviselőjének, Révai Józsefnek sikerült a reformkor és a népies mozgalom céljait (illetve ezek egy
részét) elismerve, majd kisajátítva e hagyományt (is) felhasználni egy monolit politikai
struktúra kialakítása érdekében. Az eredetileg ellenzéki pozíciót elfoglaló törekvések
céljainak „hivatalos" vállalása azt sugallta, hogy a továbbiakban nincs értelme semmiféle
irodalmi ellenzékiségnek. A feltétlenül támogató, propagandisztikus
szerep túlhangsúlyozása miatt végül az irodalom olyan helyzetbe került, hogy megrendült művészi
hitele és veszített korábbi politikai súlyából is.
Nyilvánvaló, hogy az irodalommal szemben támasztott társadalmi igényeket nem
mérhetjük fel reálisan, ha nem vesszük figyelembe azokat az intézményes kereteket,
melyek között az irodalom elismerése (anyagi és erkölcsi támogatása) és forgalmazása
történik. Különösen akkor fontos ezt megtenni, ha — mint nálunk - az irodalom
elismerését és forgalmazását eldöntő mértékben állami intézmények gyakorolják (és a piaci
tényezők teljesen alárendelt szerepet játszanak). Természetesen nem teszünk egyenlőségjelet a társadalmi igények (mely fogalomba minden beletartozik) és az irányítás által
meghatározott, követett művelődéspolitikai igények között. (Kivált az olyan konfliktushelyzetek érzékeltetik jól az eltérést, mikor az irányítás értékszempontjainak — akár
helyesek voltak, akár helytelenek — széles olvasórétegek szegülnek ellen, mint pl. az ötvenes évek sematikus irodalmának kedvezőtlen, illetve a hagyományos giccs kedvező fogadtatása stb.) Mégis, a megkülönböztetést szem előtt tartva is, a társadalmi igények felmérésében alapvetőnek tartjuk a kultúrát irányító tényezők által képviselt igények vizsgálatát.
Alapvetőnek tartjuk, hogy a mindenkori irányítás milyen célokat, értékeket fogalmaz
meg elvi dokumentumaiban (pl. a határozatokban, állásfoglalásokban, elvi nyilatkozatok 26

ban) és hogyan valósítja-valósíttatja meg a művészeti élet, illetve ennek intézményrendszere, valamint a könyvkiadás, az irodalomoktatás és a többi művelődési tényező
működésének-működtetésének szabályozásában. Itt csak arra van lehetőség, hogy igen
vázlatos — talán túlságosan is egyszerűsített — formában körvonalazzuk: milyennek látjuk
az elmúlt évtizedek meghatározó vezetési stratégiáit, kizárólag az irodalompolitika oldaláról.
Stratégiákat említettünk, többesszámban. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a folytonos
elemek kétségtelen megléte ellenére is jelentős különbségek mutatkoznak az 1948—55, az
1958—65 közötti és az 1965 utáni vezetési stratégiák között. A folytonosságot elsősorban
az 1945 után kiépült szervezeti-intézményes keretek képviselik és olyan alapelvek, mint a
befogadás (népi) bázisának kiszélesítése, az irodalom valóságfeltáró és tudatformáló
hivatása, mindenekelőtt „a dolgozó ember hiteles ábrázolása". Változóan alakult a
hivatásos és a fogyasztói befogadás megítélése, de mindenkor az eszköz-szempontú
felfogás valamelyik változata dominált, nemritkán kapcsolódva az életminta-felfogáshoz.
Az 1 9 4 8 - 5 5 közötti korszak vezetési stratégiáját az irodalompolitika területén (is)
nyíltan, militánsan befolyásolónak
látjuk. Kísérlet történt a kultúra „megrendszabályozására", egy egységes, homogén befogadás-szerkezet kialakítására (amely
könnyebben ellenőrizhető és irányítható), s ez az amúgy sem túlontúl fejlett magyar
irodalmi nyilvánosság nagyfokú leépítését, illetve látszatnyilvánossággá változtatását eredményezte. A kísérlet végül megbukott, de a kár, amit okozott, szinte felmérhetetlen. Az
események tragikumát mi sem jelzi jobban, mint hogy őszintén hitt átfogó demokratikus
elveket és ezek gyakorlati megvalósítását — így a befogadás bázisának a korábbiakhoz
képest valóban radikális kiszélesítését — minősítette útólag demegógnak, manipulatívnak,
s tett nem jelentéktelen rétegeket közömbössé az új kultúra megteremtése iránt.
E korszak vezetési stratégiája a kinyilvánított elvek szintjén egyaránt elutasította az
„arisztokratikusának bélyegzett hivatásos és a „kispolgáriénak ítélt fogyasztói befogadást, a gyakorlatban azonban sokkal nagyobb türelmet tanúsított az utóbbival, mint
az előbbivel szemben. A haladó hagyományok megválasztásában akkora szerepet játszott
a gyors és feltétlen tömeghatás szempontja, hogy Petőfi költészete lett — ez is durván
egyszerűsítő értelmezésben - példaképül állítva művészek és olvasók elé; az évek során
fokozatosan zsugorodó hagyomány-keretet pedig kijátszották a modern teljesítményekkel
szemben. 7 A szemléleti beszűkülés (és elbizonytalanodás) riasztó példája, hogy a Petőfi
helyett József Attilát előtérbe állító javaslatban még 1958-ban is legitimációs lehetőséget
láttak antimarxista (revizionista) nézetek számára. 8
Az irodalom megítélésének szempontjai korlátozottak voltak. Az irodalom hivatalos
presztízse igen nagy volt (és ez kifejeződött az iskolai irodalomórák számában is). A
művészeti élet kereteinek kialakításában a politikai vezetés kifejezetten alkotó-centrikus
álláspontot foglalt el, mintegy az alkotói tevékenység szabályozásától várta a befogadásszerkezet kívánatos megváltozását.9 A könyvkiadás korábban nem vagy kevéssé ismert
' N é h á n y alapvető dokumentum: Révai József: Marxizmus, népiesség, magyarság. Szikra, 1948. és
Kulturális forradalmunk kérdései. Szikra, 1952. Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi. Szikra, 1950.
'Hermann István: Lobogónk: József Attila. Csillag, 1956/5. és Szigeti József: Művészi alkotás és
pártosság Lukács György esztétikájában. Társadalmi Szemle, 1958/7-8.
' A z alkotók szabályozását szolgálták a megszaporodott viták is, közöttük a leghírhedtebb, Déry
Tibor Felelet c. regény-sorozatának 2. kötetéről, könyvben is megjelent: Vita irodalmunk helyzetéről.
Szikra, 1952.
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szovjet és más, progresszívnek ítélt irodalomnak adott teret, s bár erős szelekcióval, de
jelentős mennyiségben jelentette meg a magyar és külföldi klasszikus irodalmat. Ugyanakkor megszakadt a kapcsolat a kortárs polgári irodalommal, a hazai irodalomnak pedig
súlyos tehertétele volt a sematikus ábrázolás (melynek egyes tüneteit a vezetés is
bírálta 1
Az oktatás társadalmi bázisa rendkívüli mértékben kiszélesedett. A korábbi (iskolatípusokként eltérő) tanterveket új, egységes irodalomtörténeti koncepciót érvényesítő
tanterv váltotta fel, amely alapvetően átértékelte a magyar irodalom teljesítményeit, az
olvasmányok feldolgozásában pedig a politikai funkció és az életrajzi háttér ismerete vált
meghatározóvá. Ezzel párhuzamosan a hivatásos irodalomértelmezésben elszaporodtak az
álesztétikai kategóriák, követelmények, mint a konfliktus-mentesség, a perspektivikusság,
a példaadó hős, a tragikum és a szatíra korszerűtlensége, s még sok hasonló széphangzású
jelszó. 11
Az 1958—65 közötti korszakot a közvetett befolyásolás stratégiája jellemzi. A korábbi
kudarcok tapasztalatából okulva kísérlet történt a szocialista kultúra megújítására, a
jelentős kulturális tényezők megnyerésére, az irodalmi nyilvánosság részleges visszaállítására. Nagyobb megértés mutatkozott a hivatásos beállítottság iránt, ennek példája az
Irodalomtörténeti Intézet megalapítása is (bár ennek szervezeti megoldásával kapcsolatban később aggályok is jelentkeztek). A fogyasztói beállítottság továbbra is elvi elutasításban részesült. Az irodalom esztétikai funkciója végre - a nyilatkozatok szintjén
legalább - lényegesnek minősült, és az idők folyamán egyre nagyobb körre kiterjedő
türelem mutatkozott a jelentős polgári művészet iránt. (És nemcsak Kafka, hanem Brecht
életműve is elismerésre várt.) Az irodalom hivatalos presztízse még nagy, de már nem
olyan mértékben, mint korábban. (A többi művészeti ág művelődéspolitikai „egyenjogúsítása" is ekkor történik.) 1 2
A művészeti életben csökkent az alkotói szuverenitás korlátozása, de változatlanul
nagy maradt az intézményes szabályozás szerepe (s nem egy esetben a korábbi beidegződések is éreztették hatásukat). Fontos új jelenség, hogy ebben az időszakban megnövekedett az érdeklődés — a televízió gyors elterjedése nyomán — a tömegkommunikációs eszközök kulturális lehetőségei iránt. A könyvkiadás igyekezett sokat
pótolni a korábbi mulasztásokból, jelentős mértékben növelte kínálatát a klasszikus és
kortárs polgári irodalom területén, s talán még fontosabb az az átütő siker, melyet a
magyar irodalom a hatvanas évek elején aratott, és melyhez hasonlót azóta sem éltünk
meg. A könyvkiadás túlnyomó részét a szépirodalom tette ki, a szakirodalom ijesztően
szegényes arányban szerepelt.
Az irodalomoktatásban érvényben maradt ugyan a korábbi koncepció, de ezt éveként
egészítették ki, eszközöltek rajta kisebb változtatásokat, majd a hatvanas évek elején
beillesztették az új, a nevelési szempontokat hangsúlyozó tantervbe. Az irodalom,0

L . a Csillag c. folyóirat 1951-es évfolyamában. (Ehhez kapcsolódott A fehér pillangó c.
Déry-elbeszélés körüli vita is: Irodalmi Újság, 1951. február 15.)
' ' L. bővebben Szerdahelyi István: A magyar esztétika törtenete ( 1 9 4 5 - 1 9 7 5 ) . Kossuth K., 1976.
12
Szerdahelyi:
I. m. Áttekintésünkben figyelembe vettük az MSZMP valamennyi irodalommal és
irodalomértelmezcssel foglalkozó határozatát és állásfoglalását A Magyar Szocialista Munkáspárt
határozatai és dokumentumai c. kötetek (Kossuth, 1963., 1968., 1974., 1 978.) alapján.
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értelmezés terén nem túlzás fordulatról beszélni: az alapvető esztétikai kategóriák és a
jelentős művészi teljesítmények körüli viták előkészítették a talajt az irodalomtudomány
megújulására, s e folyamat kezdetét már olyan nagyszabású vállalkozás jelzi, mint a hat
kötetes magyar irodalomtörténet. Ugyanakkor az irodalomkritikát, amely a megelőző
időszakban az alkotók megrendszabályozásának legfőbb eszköze volt, ebben a periódusban már nagyfokú elbizonytalanodás jellemzi, és hosszabb időt vesz igénybe, hogy
megváltozott feladatkörét érzékelje és ellássa.
«
1965 után — talán az időbeli közelség miatt is — kevésbé vehetők ki a vezetési stratégia
jellegzetes elemei. Bizonyos ingadozás tapasztalható a különböző koncepciók között:
időről időre még a korábbi, közvetlenül befolyásoló típus lehetőségének fantomja is
kísért, inkább azonban az 1958—65 közötti stratégia és egy új, az irodalom csökkenő
jelentőségéből kiinduló felfogás egymás mellett létezése figyelhető meg. Az utóbbi felfogásnak nincs nyoma az irodalompolitikai dokumentumokban, és képviselői sem az
irányítás kulturális területein találhatók elsősorban. Mégis érzékeljük érvényesülését: a kulturális beruházások nem kielégítő volumenétől (kiegyensúlyozott gazdasági helyzetben, a
hatvanas évek végén) az irodalomoktatás órakeretének csökkentésén át az olyan szélsőséges vélemények jelentkezéséig, melyek szerint az irodalom akkor szolgálja legjobban
társadalmunk érdekeit, lia saját esztétikai szempontjainak tesz eleget és kevésbé avatkozik
bele a politikába.
Aligha kell hosszan bizonygatni, hogy az új helyzet számos paradoxnak tetsző
jelenséget eredményez. A művészeti életben a fokozott megértés és türelem az alkotó
(illetve alkotás) politikai jelentőségvesztésével jár együtt. Nagyobb súly helyeződik
a befogadás problémáira, de akkor, amikor az olvasásra szánt idő tíz év alatt 40%-kal
csökkent, 1 3 és a könyvkiadásban csökkenő tendenciát mutat a szépirodalom, szemben a
szórakoztató (lektűr) irodalom és a szakirodalom növekvő arányával. (Külön kell megemlíteni a kiadáspolitikának azt a fogyatékosságát, hogy ismét elmaradás tapasztalható a
legfrissebb kortárs irodalom megjelentetésében.) 1 " A kulturális rétegezettség elismerésével
párhuzamosan immár teret kap a hivatásos, sőt némelykor még a fogyasztói beállítottság
propagálása is. S kétségtelen eredménye az irodalomértelmezésben bekövetkezett fejlődésnek, hogy lehetőség nyílt az oktatásban is a korábbi konceptuális keret felülvizsgálatára és
az esztétikai érték fokozott érvényesítésére.. .
Bármennyire vázlatos e háttérrajz, talán érzékeltetni tudta, hogy az irodalommal
szemben támasztott társadalmi igények — nemcsak a megfogalmazottak, hanem a nem
megfogalmazottak is, valamint még az utóbbiak szociológiai felderítése is — milyen nagy
mértékben függnek attól a történeti-politikai kontextustól, amelyben kialakulnak és
érvényesülnek. (Az irányítás természetesen csak az egyik, bár nyilvánvalóan meghatározó
eleme ennek a kontextusnak.) Az áttekintés azonban óhatatlanul megszakad a jelenben,
és a felvetett kérdések közül a legtöbb talán nyitva is maradt. Nem tehetünk mást, mint
hogy elismerjük: a „történet" kerek befejezésével — amely iránt pedig mindenkor nagyfokú igény mutakozik — kénytelen-kelletlen adósak maradunk.

13

Andrássy
Mária: A művelődési o t t h o n o k hatóköre a szabadidő- és az életmód-vizsgálatok
tükrében. Kultúra és Közösség, 1 9 7 5 / 2 - 3 .
14
L. erről Szegedy-Maszák Mihály tanulmányát a Literatura e számában.
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POMOGÁTS BÉLA

A MAI M A G Y A R LEKTŰR-IRODALOM

A lektűr-irodalom áthatolhatatlan őserdőnek tetszik, hatalmas irodalomszociológiai és
-kritikai munkát kívánna, hogy számot vessünk akárcsak elterjedtebb változataival vagy
azzal a korántsem elhanyagolható hellyel, amelyet a könyvkiadásban és az olvasói statisztikában betölt. Van könyv, amely már külső megjelenésében elárulja, hogy célja nem más,
mint kielégíteni a szórakoztatás igényeit; ilyenek a különféle detektívregény vagy leányregény sorozatok. A lektűr-regények nagyobbik része azonban a komoly irodalom öltözetében jelentkezik, mint ilyent reklámozza a könyvkiadás és fogadja el az irodalomkritika.
Ilyenkor szokás arról beszélni, hogy az író nem használta ki teljes mértékben lehetőségeit
és adottságait, mintha bizony más is rendelkezésére állt volna azon a rutinírozott
technikán kívül, amelyet némi háziipari készség vagy a tömegtermelésben szerzett
gyakorlat ad.
A lektűr ugyanis csak látszólag műfaji kérdés, valójában esztétikai és irodalomszociológiai. Nem a detekívregény, a tudományos fantasztikum, a regényesített életrajz a
lektűr-irodalom kizárólagos területe, noha kétségtelenül ezekben a műfajokban érvényesülnek elsősorban a lektűr-írói ambíciók. Lektürizálható a történelmi regény, az erkölcsregény, akár a tudatregény, s a regényfejlődés aligha juthat olyan eredményre, amely
idővel ne válna lektürizált kellékké egy ügyes mesterember kezén. A mai magyar irodalmi
termelésben, azt nem merném mondani, hogy irodalomban, is különböző területeken
érvényesül a lektűr-irodalom. Sajátos munkamegosztás alakult ki, sőt bizonyos fokú
monopólium-rendszer, amely révén a termelés különféle műfaji szektorai egy-egy befutott
szerző birtokaivá váltak. Vagy más tekintetben, egy-egy szerző neve ad védjegyet a
lektűrirodalom különböző műfaji szektorainak. így különült el egymástól a művelődéstörténeti regény, amely szecessziós ornamentikával ábrázolja régebbi korszakok kulturális
életét, az életrajzi regény, amely a késő romantika naiv lélekrajzával idézi fel a történelem
és a művészettörténet nagy személyiségeit, és az a történelmi regény, amely a romantika
néhány külsőleges eljárását némi vulgárszociológiával és erotikával egészíti ki. Nem
szeretném magamra haragítani a fél magyar irodalmat, ezért nem mondok neveket.
A mai magyar lektűr-irodalom kitüntetett helyét foglalják el Berkesi András regényei.
Nemcsak a különféle politikai detektívregényekre és összeesküvő históriákra gondolok,
amelyekről csak az eleve túlzott kritikai jóindulat állíthatta, hogy egy népszerű műfaj, a
bűnügyi regény keretében gyakorolják a szocialista tudatformálás pedagógiáját. Gondolok
azokra a regényekre is, amelyek részben mellőzni próbálták a bűnügyi regény technikáját,
s a társadalmi konfliktusok lélektani és morális közelítésére tettek kísérletet. Mintha az
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író maga akarta volna bizonyítani, hogy a detektív- és összeesküvő romantika népszerű
rekvizitumai nélkül valóban képes arra, hogy a társadalom és az emberi lélek mélyebben
ható folyamatait tárja fel. Ilyen volt a Siratófal, a Hűség és a Különös ősz című
regényekből épült trilógia, amely egy munkáscsalád történetét kívánta volna bemutatni az
első világháború és 1956 novembere között, és ilyen a Húszévesek című regény, amelynek
sikerét mi sem igazolja inkább, mint az, hogy első kiadása hatvanezer példányban fogyott
el, majd dramatizált változatban is hosszú időt töltött a színpadon. Nézzük meg tüzetesebben e regényt.
Az író egykorú nyilatkozata arra utalt, hogy a Húszévesek irodalmunknak ahhoz a
vonulatához csatlakozik, amely morális kérdések iránt érdeklődve közelíti meg a
társadalom életét, pontosabban morális vetületben ábrázolja ennek a társadalomnak a
belső konfliktusait. Berkesi arra kereste a választ, hogy vajon mi okozhatta a hatvanas
évek ifjúságának társadalmi közönyét, és azt vizsgálta, milyen feltételek - között szűnik
meg ez a közöny, miként találhatnak vissza e fiatalok a közösségi élet, az alkotó munka és
a tartalmas szerelem nagy élményeihez. Hőse, Ősze Miklós is közönybe süppedő, elidegenedett és tévelygő fiatal; hedonista módon él, eszmék és ezmények nélkül, végső
soron magányosan és boldogtalanul.
Miklós elidegenedését és tévelygését egy gyermekkori csalódás okozta; anyjában
csalódott, aki kettős életet élt: a világ előtt az öntudatos kommunista funkcionárius
szerepében lépett fel, fia előtt viszont az áldozatos vallásos édesanya szerepét játszotta,
aki csak gyermekének él, lemondott a szerelemről, és az új társadalomba is csak azért
illeszkedik be, hogy tisztességesen nevelhesse fel gyermekét. Ám ez a szerep is hazugnak
bizonyult: az asszony titokban folytatta kicsapongásait, pusztán saját kényelmével és
élvezeteivel törődött igazán. Miklós, anyjában csalódva, csalódik a felnőttek társadalmában, közönyössé válik s bár jellemének értékes tulajdonságai vannak, rossz társaságba
keveredve, bűncselekményeket követ el. A munkahelyi közösség, a szocialista brigádmozgalom és egy őszinte szerelem végül is kimenti a közöny, a hedonizmus és a bűn
karmai közül. És bár régi vétkeiért vezekelnie kell, sorsa azt ígéri, hogy újjászületett
emberként végül révbe ér.
A regény ilyen módon a hatvanas évek elejének egy divatos publicisztikai tételét ülteti
át a történet keretei közé. Arról a tételről van szó, amely a fiatal nemzedék elidegenedését
a kettős életű: kommunista meggyőződést fitogtató, valójában reakciós és romlott
felnőttek magatartásával magyarázta. Ez a tétel jellegzetesen az alkalmi publicisztika
köréhez tartozott, létjogosultsága is csak ott lehetett, a gazdagabb motivációt és
árnyaltabb közelítést kívánó művészeti szférában nem maradhatott érvényes. (Hiszen a
fiatalok eme dezorientált, elidegenedett magatartásának és életvitelének számos, a
történelmi események alakulásából, a társadalom gazdasági, morális és kulturális helyzetéből, valamint mobilitásából származó oka volt; a szülők és gyermekek ellentéte, az
alakoskodó felnőttekkel létrejött konfliktus csupán egyetlen összetevő lehetett a sok
között.) A regény eszmei mondanivalója tehát már eleve korlátozta az ábrázolás realizmusát és művészi hitelét. Egy publicisztikában alkalmilag talán helytálló megállapításra
még nem lehet érvényes regénystruktúrát építeni.
A Húszévesek eszmei mondanivalójának szegényessége az írói eszközök gyengeségével
párosult. Az eszközök és eljárások, melyeket Berkesi András alkalmaz, a leegyszerűsítő
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sematizmus körébe tartoznak. Általában a regénystruktúra valamennyi főbb összetevőjének színvonalát meghatározzák. E főbb összetevőket vizsgálnánk meg most közelebbről.
1. A regény gondolati anyaga, „életfilozófiája". Berkesi András cselekményes regényt,
írt, azonban fontos szerepet szánt azoknak az állásfoglalásainak, amelyek az emberi
sorsról, életről, szerelemről, munkáról, barátságról, családról kialakult gondolatait közvetítik, és mintegy szentenciaszerűen summázzák a cselekmény valamely fordulatának
tanulságait. Lássunk közülük néhányat: „Az ember a múltját mindig és mindenhová
magával cipeli. A múlt nem olyan ám, mint egy turistazsák, amit ledobhatok, ha rám
nehezedik. Ledobhatjuk a hátunkról, de a múltunkkal együtt belőlünk is ottmarad egy
darabka". Máskor: „A gyerekek rajongó anyaszeretete erősebb a legerősebb szerelemnél, az anyában való csalódás pedig mélyebb és megrázóbb a szerelmi csalódásnál". Vagy:
„A napokban arra gondoltam, hogy holnap vagy holnapután eljut az ember a holdba. És
mit visz magával? Mélységet? Szeretetet? Jóságot? Megértést? Nem, kölyök. A gyűlölködést és a hazugságot visszük magunkkal." Más: „Talán az lesz a szerelem, ha majd
megszeretsz egy lányt, és akkor sem hagyod el, ha nem lehet köztetek szekszuális
kapcsolat." Ezek a megállapítások valójában eléggé leszállított áru közhelyek. Laposakés
érzelgősek, akár a slágerszövegek közhelyei. A Berkesi-regények színvonalát, azt hiszem,
nem csupán a kémregény-romantika jelzi, hanem gondolati anyaguk is, amely az ember és
a társadalom rendkívül leegyszerűsítő szemléletére utal.
2. Cselekmény. A regény cselekménye elsősorban kalandokra épül: szerelmi kalandok,
a fiatalság hedonista életvitelének kalandos eseményei váltják egymást. Ezekben a
kalandokban központi helyet tölt be az erotika. Berkesi nyilván eb'téli a nyugati polgári
lektűr-írók szelídített pornográfiáját, ravaszságában is primitív erotikáját, mégis hasonló
eszközökkel dolgozik. Hadd idézzünk most csupán egyetlen egyet a sok közül. Berkesi a
következő módon sejteti Ősze Miklós anyjának rafinált romlottságát: „Anyám reggelenként magához vett a puha, meleg ágyba. Még most is érzem a paplan izgató illatát, hallom
a selyeming furcsa zizegését, és átforrósítja testem anyám emléke. Visítva hancúroztunk,
anyám végigcsókolta meztelen testemet, csiklandozott puha szájával.. . ."
3. Jellemek. A Berkesi-regény jellemeit mindenképpen a sematikus írói elképzelés
vezérli. Az író három féle emberi jellemet ismer: a) a minden ízében rosszat, a bűnöző
jellemét (pl. Őszéné, Glack János, Franyó, Dicky), b) a minden ízében jót, a modern
szocialista társadalom öntudatos embereit (pl. Ács Vera, a főmérnök), с) a tévelygőt, aki a
becsület és igazabb emberség felé halad (pl. Ősze Miklós). A jellemeknek ez a rendszere a
romantika utóéletére, a romantikus emberábrázolás sematizálására utal. (Hogy a romantika milyen hatással van Berkesi jellemábrázolására, azt jól mutatja Őszéné alakja: ebben a
figurában Jókai ördögi asszonyainak — Plankenhorst Alfonsine-nak és Brazovics Athalienak — vonásaira ismerünk. A kőszívű ember fiainak Plankenhorst Alfonsine-ja, képmutatásában és fiával való viszonyában, különben is nagyon emlékeztet a Húszévesk
elrettentő anyafigurájára.) A romantikus klisék használata a sematizmus mai formájával
egészül ki. Őszéné politikai skizofréniája például a kémregények kettős életű szereplőire
utal. Berkesi nem jellemzi hőseit, hanem káderlapokat állít ki róluk. Ennek a technikának
jellegzetes példáját ugyancsak Őszéné , jellemzése" mutatja. Az író különösen az asszony
családjának vallási életét hozza elrettentő példa gyanánt, fgy pl. azt a tényt, hogy Miklós
anyai nagyapja részt vett az úrnapi körmeneteken, szent borzadállyal említi, jóval neheztelőbb hangsúlyokkal, mint azt, hogy a fasiszta MOVE tagja volt. (Talán úgy gondolja,
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hogy az űrnapi körmenetek a fasiszta berendezkedésnek valami egészen extrém ünnepélyei voltak, s az azokon való részvételt nyilván mindenki jobban titkolta a felszabadulás
után, mint azt, hogy valamely nyíltan fasiszta szervezet tagja volt.) Ez utóbbi regénymotívum, amelyhez hasonló még szép számmal akad, azt sejteti, hogy Berkesi András
információi, amelyeket témájáról szerzett, még hagynak kívánnivalót. Általában ügy
jellemzi hőseit, mint az a rendőrtisztviselő, aki néhány évi szakmai gyakorlat és néhány
bűnözővel történt megismerkedés után szentül hiszi, hogy mindent tud az emberekről, az
emberi lélekről, természetről, s már nem érheti meglepetés.
4. Nyelv és stílus. A Húszévesek nyelvi anyaga szürke, kezdetleges és magyartalan,
általában még a napilapok nyelvi színvonalát sem éri el. Az előbb idézett szentenciák is
érzékeltetik ennek a kifejezésmódnak a jellegét. Az olvasó egész sereg durva stílushibát
jegyezhetne fel, közöttük olyanokat, amelyek szabályszerűen ismétlődnek a szöveg során.
(Pl. a hátra vetett mutató névmás hibás használata: „ha valamiről kialakította a véleményét, ( . . . . ) nem változtatta meg azt. . ."; az „úgy tűnt" fordulat sűrű alkalmazása; az
„egyesek szerint" fordulat, stb.). A regény a. lapos, jellegtelen és lompos nyelvi stílus
iskolapéldája lehet.
Mindezek az írói eszközök arra vallanak, hogy Berkesi András a sematizmus eljárásait
használja ma is, legfeljebb néhány népszerű elemmel, pl. erotikával, kalandossággal
újította fel ezeket az eljárásokat. Szembeszökő, hogy milyen igyekezettel próbálja
sematikus művét kelendővé tenni, lehetőleg különféle olvasórétegek között. A regény
kalandossága, erotikája, a fiatalság mellett való állásfoglalása nyilván az ifjabb olvasók
rokonszenvére számít; politikus, didaktikus és publicisztikus szándéka viszont az irodalompolitika és a kritika jóindulatát kívánja megszerezni. A szöveg egyszerre kacsint
az „ellenzékieskedőkre" és a „konzervatívokra": lenéző gúnnyal beszél azokról, akik a
pártfunkcionáriusok kegyét keresik (6. old.), máskor meg „gusztustalan rémtörténeteknek" minősíti'a személyi kultusz visszaéléseit, a törvénysértéseket és a műpereket (110. o.). Mindezzel, mint mondottuk, a különféle olvasórétegek, társadalmi
csoportok jóindulatára aspirál. Egyszersmind ez a többirányú próbálkozás magyarázhatja
a regény viszonylag széles körű közönségsikerét. A Húszévesek, akárcsak Berkesi többi
műve, valójában irodalomszociológiai vizsgálat tárgya lehet. Azok a kritikák, amelyek írói
adottságainak „maximális" kihasználására, tehetségének kamatoztatására szólították fel e
müvek szerzőjét, alighanem eltévesztették céljukat. A Berkesi-problémát valójában az
jelenti, hogy az író maga, illetve néhány híve nem veszi tudomásul e művek valódi
helyzetét, és irodalomszociológiai igazolás helyett esztétikai igazolást keres.

3 Literatura
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TVERDOTA GYÖRGY

AZ EKLEKTIKUS A D Y - K É P *

Vannak esetek, amikor az irodalmárok nem takaríthatják meg a teóriának a valósággal
való szembesítését, a globális irodalom-kép ellenőrzését. Ady nehezen beskatulyázható,
irányzatok határain minden társánál szembetűnőbben túlnövő alakja egyike volt az ilyen
eseteknek. Az eklektikus fiatalok is nagy gondot fordítottak arra, hogy elméletük alkalmazható legyen költészetére, hogy a maguk módján megválaszolják az örökségével kapcsolatban felmerült legfontosabb kérdéseket. Ady-képük nem volt más, mint fentebb
ismertetett eszmerendszerüknek alkalmazása a költő életművére.
Szemben azonban — elsősorban — a Nyugat Ady-képével (de még az avantgardéval is) a
Magyar írásé és a Kékmadáré jelentéktelennek mondható mind külsőleg (mennyiségileg és
az egyes írások terjedelmét tekintve), mind tudományos értékét nézve. Érdekessé annak
számára válik, aki látni szeretné: hogyan csapódott le a kor Ady-irodalma a húszas évek
eklektikus pályakezdőinek műveltségében? Az eklektikusok írásait úgy fogjuk föl, mint a
Nyugat és a MA gondolataiból elegyített profán Ady-kép írásos megfogalmazását. Felvázolása ezért annak kimutatását jelenti, hogy az Ady-irodalomnak milyen elemeit vették
át a budapesti fiatalok a Nyugattól, milyen nézeteket köszönhettek az aktivistáknak és a
létrejött ötvözetnek milyen jellegzetességek adtak a két forrástól eltérő egyéni színezetet?
Ha a nyugatos és az avantgard Ady-kép egyetlen ponton sem fedte volna egymást, az
eklektikus Ady-értelmezés leírása egyszerű lenne. Az avantgard gondolatok ismertetése
során azonban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a nyugatosok és az aktivisták néhány
kérdésben, főként a nép-nemzeti konzervativizmus Ady-kritikájának visszautasítása terén
közös platformon voltak. Továbbá Kassák hívei egyes esetekben átvették, elfogadták a
nyugatos értelmezések szempontjait. A Nyugat Ady-irodalma az avantgard információs
bázisául szolgált. Nem vágunk elébe egy fejtegetésnek, amely a dolgozat gondolatmenetének egy másik pontján indokoltabban szerepel, ezért csak utalunk arra, hogy
másik oldalról a Nyugat is tett némi engedményt az aktivisták által kidolgozott Adyértelmezésnek. Az érintkezések, egyezések, közelségek folytán az eklektikus fiatalok
nézeteit egyes kérdésekben mindkét mozgalom Ady-képéből levezethetjük. Az avantgard
azonban sohasem tehetetlenül, változtatás nélkül vett át a Nyugattól gondolatokat,
hanem csak azokat az eszméket kölcsönözte, amelyeket saját, a Nyugatéval merőlegesen
szembenálló koncepciója részeként felhasználhatott. A nyugatos tartalmakat tehát
*Részlet egy tanulmányból
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mindannyiszor markánsan továbbfejlesztette, gyakran ellentétükbe fordította. Ha az
aktivisták az értelmezésben egyetértettek az idősebb nemzedékkel, az értékelés olyankor
is elsősorban ellenük irányult. így az eklektikusok nézeteinek eredetét általában az
egymást fedő források esetében is elég világosan meg lehet állapítani.
Az avantgard Ady-irodalom egyik legfontosabb eleme, Nyugat-kritikájuk kedvelt
fogása, mint láttuk, az volt, hogy a „nagy" költőt elválasztották „törpe" környezetétől,
szembeállították a mozgalmat és annak legjelentősebb teljesítményét. Az eklektikus
fiatalok ezt a Nyugat-ellenessé stilizált Adyt vették át a MA körétől. Az Ady-Nyugat
ellentét a MA hasábjain nemegyszer Ady és Babits szembenállásaként konkretizálódott.
Ezzel a — Nyugattól származó! — avantgard közhellyel a Magyar írásban is találkozunk. Raith Tivadar egyik írásában ezt olvassuk: „Babits a .Nyugat' költőgenerációjának ma kétségkívül legkiválóbbja . . . (Adyt és Móricz Zsigmondot nem számíthatjuk a
.Nyugathoz', a l'art pour l'art-ral való határozott szembenállásuknál fogva). . . " '
Laziczius Gyula Aktivizmus-tanulmányában ugyancsak felbukkant ez a séma: ,Ady
magyaros verseinek ritmikája nem iskolás pattogás volt, előre kimért szótagszámra, sorra.
Belső formái külsőleg szabályokba alig gyömöszölhető technikát követeltek. Ezzel
szemben Babits formái a külső kötés öncélúságában merültek ki." 2
A Nyugat-Ady szembeállítás alkalomszerűen — hasonlóan az aktivista költői gyakorlathoz — Ady és más nyugatos költők ellentéteként is megjelenthetett. Laziczius Gyula
Gellért Oszkárnak vetette szemére, hogy , A d y kidőlte után valakinek fel kellett volna
vennie a kihullott lantot. Talán Gellértnek leginkább. És ostorozni, bajnak, panasznak
hangot adni, harcolni. Gellértnek ez a ciklusa is csendes befeléfordulás, mint a többi.
Semmi dynamizmus és motorikus erő, amely lelkeket korbácsoljon, bizalmat és gerincet
adjon." 3
Mozgalom és egyén konfrontációja — továbbmenve — globálisan is megtörtént. Raith
Tivadar Kárpáti Aurél könyvéről írott recenziójában „a magyar irodalomnak a huszadik
század első évtizedeiben" végbement „két nagy harcáról" írva megállapította: „Az első a
l'art pour l'art elvével indult meg s a Nyugat körül csoportosuló írók vívták (örök talány,
hogy a nagy ingenlő Ady hogyan került közőjük) . . ."" Osvát Ernőt köszöntő cikkében a
Nyugat szerkesztőjének legnagyobb érdeméül — korántsem minden célzatosság nélkül —
azt tudta be, hogy azokat a szerzőket, akiket nem vádoltak a l'art pour l'art követésével,
„Ady Endrét, Móricz Zsigmondot és Szabó Dezsőt bekapcsolata az irodalmi élet eleven
áradatába". 5 Emlékbeszédében pedig, bírálva Ady barátainak társaságát, félre nem
érthető módon utalt a nyugatosokra, a nagy költő irigyeire, akik életében bántották őt,
halála után azonban örökségéből tőkét akartak maguknak gyűjteni. 6
Előfordult, hogy a költőt „csak" a l'art pour l'art-ral állították szembe, a körülmények ismeretében azonban nem nehéz belátnunk, hogy а Г art pour Г art-ral vagy a
Nyugattal konfrontálni őt egy és ugyanazt jelentette. így például Jancsó Béla az
expresszionizmusról írott tanulmányában a modern költészetnek még a romantikában
1

Raith Tivadar: A l'art pour Tart líra halálára. Magyar írás 1 9 2 2 . 1 0 - 1 2 . sz. 1 6 9 - 1 7 0 .
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gyökerező, de antiromantikus, antiindividualista irányú fordulatát Ady nevéhez kötötte,
és a másik „expresszionista" művész, Szomory Dezső ellenlábasává tette, aki „féllábával
még a l'art pour l'art-on áll. Buja színpompája és nagy ösztönös kifejező értékei,
asszonyos erotikája és betegessége miatt kallódnak félre Ady ősakaratos férfiszerelmének
szimbólumvirágai mellől." 7 Strém István ugyanígy elválasztotta Ady költészetét a formaművészettől, az impresszionizmustól: „A legkiválóbbak mindig többek voltak mint formaművészek. Manet épp úgy nem tudott csak impresszionista lenni, mint ahogy Ady sem
volt csak az." 8
Láttuk, hogy a valóság cáfolta (a húszas évek elejére vonatkozólag) a ,,l'art pour l'art
Nyugat" sémáját. Éppígy nem igazolható az a kiélezett és kizárólagosnak mondott
ellentét sem, amely a budapesti modernek szerint Ady és a Nyugat között húzódott.
Emlékeztetünk arra, hogy a húszas évek Nyugatjában hangot kapott Ady életességének,
formabontásának, tragikus nemzeti próféta szerepének, sőt olykor radikális, szocialista
kapcsolatainak pozitív értékelése is. Az Ady-Babits alternatíva jelentkezése magán a
Nyugaton belül (noha még ez sem volt teljesen indokolt) ugyancsak bizonyítja, hogy a
Nyugat körének jelentős része nem a l'art pour l'art nézőpontjáról szemlélte a nagy
költő életművét. Ezen .túlmenően, ha a fiatal József Attila meg akart volna például
ismerkedni az avantgard Ady-képpel, a Nyugat valemely szorgos olvasója fölhívhatta volna
figyelmét Déry Tibor 'cikkére, amely Adyt aktivista szellemben az utolsó nemzeti költőként értelmezte és értékelte — a l'art pour l'art állítólagos fellegvárában.9 Ha a Nyugat
csakugyan olyan elzárkózó lett volna az újjal szemben, amilyennek a modern fiatalok
vélték, lapjain aligha jelenhettek volna meg a Kassák-kör Adyval kapcsolatos gondolatait
visszhangzóba folyóirat Ady-képétől élesen elütő megállapítások. A cikk leközlését az
avantgard bizonyos termékeinek kaput nyitó szerkesztői koncepció magyarázza. Egy
olyan „engedékenységi gesztussal" állunk szemben , amely a Nyugatnak az aktivisták
iránti türelmét volt hivatva kifejezésre juttatni.
Szemben a Nyugat és Ady kapcsolatának többszöri és élesen Nyugat-ellenes kritikájával, az eklektikus fiatalok az avantgard Ady-képhez való viszonyukat csak néhány rövid,
érintőleges megjegyzésben érzékeltették. Az aránytalanságnak egyik oka az volt, hogy
terjedelmüeg is legjelentékenyebb, az Ady-problémát legkomplexebben tartalmazó
nyugatos irodalom erős érvekkel és öntudatosan'követelte teljesen magáénak a nagy költő
örökségét. A vele kapcsolatos állásfoglalás az eklektikus számára döntő jelentőségű volt.
Másrészt viszont, az avantgard Ady-kép több szempontból kevéssé volt alkalmas arra,
hogy a budapesti modernek a bécsiekkel való szembenállásuk megfogalmazása érdekében
vitába szálljanak vele. A nyugatos Ady-kép avantgard bírálatából szorosan következett a
költő és a modern törekvések közötti folytonosság hangsúlyozása, amiben az eklektikusok — mint fentebb Jancsó Béla cikkében láttuk — messzemenően egyetértettek
velük. Ady költészete l'art pour l'art, impresszionista jellegzetességeinek bírálatához
szintén nem lehetett hozzátennivalójuk. Adyt a tragikus magyar próféta szerepében
bírálták ugyan Kassák hívei, de bírálatuk enyhe volt: elegyedett bizonyos elismeréssel. Ez
a magatartás jelentette a szemükben az egyedüli lehetőséget Petőfi és Arany magyar
1
Jancsó Béla: Expresszionizmus. Magyar írás 1923. 3. sz. 6 9 - 7 0 . 1.
'Strém István: Új költők. Magyar írás 1924. 3 - 4 . sz. 3 3 - 3 4 . 1.
9
Déry Tibor: Az utolsó nemzeti költő. Nyugat 1919. 3 4 3 - 3 4 8 . 1 .
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klasszikus hagyományainak méltó továbbvitelére. Az aktivisták Ady-kritikája tehát nem
volt éles, ugyanakkor - noha egyik vagy másik vonatkozásban az indokoltnál nagyobb
mértékben közelítették magukhoz örökségét olyankor, amikor szükségük volt a nagy
költőelőd tekintélyére — egészében sohasem akarták örökségét kisajátítani a maguk
számára. Már csak azért sem, mert formai újításait csak csíráknak, kezdeményeknek
fogadták el, amelyek szárba szökkentése, következetes végigvitele, megtisztítása a régi
művészet tehertételeitől, az ő feladatuk. Tartalmi-világnézeti téren úgy álltak szembe Ady
tragikus hangoltságú és karakterisztikusan magyar költészetével, mint annak optimista és
internacionalista meghaladói. Mindezen tényezők összjátékának eredménye az lett, hogy
az eklektikus fiatalok nem siettek vitatni az avantgard Ady-képet. Az aktivistákkal való
vitájukat más kérdések kapcsán vagy ürügyén folytatták le.
Minazonáltal három ponton világosan érzékelhető Ady örökségéhez való viszonyuknak
az avantgardtól való eltérése, sőt, esetleg ellentéte. Elsőnek a költő és az avantgard közötti
folytonosságnak
az eklektikus fiatalok által elvégzett értékeléséről ejtünk szót. Ady
impresszionizmuson túllépő modernségét — Jancsó Béla fentebb idézett cikke bizonyítja
ezt — a budapesti modernek fontosnak tartották hangsúlyozni. Ebbe a képletbe szervesen
illeszkedett (sőt, nem is hiányozhatott belőle) annak az avantgard állításnak az elismerése,
miszerint Kassák híveinek költői gyakorlata és Ady költészete között bizonyos
fonytonosság van. A modernség közös nevezője azonban az eklektikusok számára arra
szolgált alkalmul, hogy a „döbbenetesen kolosszális" egyéniségű költővel szánalmasan
másodlagos értékekként, kreatúrákként állíthassák szembe aktivista követőit, hogy Ady
művészetének erős napfénye mellett még inkább elhalványuljon Kassák költészetének
halvány holdvilága. 10
Persze azt még az aktivisták nyugatos—adys indíttatását többszörösen aláhúzó
Laziczius Gyula is elismerte, hogy a MA költői nem maradtak meg Ady és a Nyugat
vonzáskörében, és egy ponton elszakadva ettől az örökségtől, új művészi programot
hirdettek és valósítottak meg. 11 Az elszakadás következtében fellépő formai-poétikai
eltérések jelentik azt a második, gyenge pontot, amelyen az eklektikusok az avanrgard
gyakorlatot Ady nevében megtámadták: A költőnek a formabontásban és modernségben
tanúsított mérsékletét tartották példamutatónak szemben az avantgard poétika végletességével és az aktivista költői gyakorlat ebből következő szertelenségeivel. Nem kétséges,
hogy az avantgard eklektikus kritikája itt a nyugatos ízlést követte, amely a húszas évek
elején a formabontásnak és a formafegyelemnek épp ezt, az Ady költészetére (főleg kései
lírájára) is jellemző arányát fogadta el optimálisnak. 12
A harmadik kérdés, amelyben az avantgardtól elkanyarodva a Nyugat nézeteit engedték
közel magukhoz a Magyar írás és a Kékmadár fiataljai: Ady magyarságának, tragikus
magyar próféta szerepének kérdése volt. A konzervativizmus mint az igaz magyarság képviselője, az avantgard mint a tragikus magyarság internacionalista, osztályharcos és optimista megalkotója tekintett bíráló szemmel Ady költészetére. Ady tragikus magyarságát
10

Laziczius Gyula: Aktivizmus I — II. Magyar írás 1922. 2. sz. 3 7 - 4 2 . , 3. sz. 4 9 - 5 4 . i.
Laziczius Gyula: Aktivizmus I - I I . Magyar írás 1922. 2. sz. 3 7 - 4 2 . , 3. sz. 4 9 - 5 4 . 1.
,2
Lazicszius
Gyula: Aktivizmus I—II. Magyar írás 1922. 2. sz. 3 7 - 4 2 . , 3. sz. 4 9 - 5 1 . 1. -Egri
Béla: A német Ady. Magyar írás 1922. 2. sz. 4 3 - 4 4 . 1. - Hevesy Iván: Két új könyv: Kassák Lajos:
Asszonyomnak. Magyar Írás 1921. 4 - 5 . sz. 132. 1. - Lakatos Péter Pál: Kassák Lajos: Világanyám.
Magyar írás 1922. 7 - 8 . sz. 142. 1.
11
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a Nyugat köre mutatta föl mint legmagasabbrendű és legkorszerűbb művészi-erkölcsipolitikai minőséget. Nem kérdéses, hogy a három álláspont melyikével volt azonos az a
nézet, amelyet Raith Tivadartól vett három idézettel szemléltetünk: „Mert vájjon lehet-e
józan ésszel Móricz Zsigmond, Ady és Babits művészetét kevésbé magyarnak tartani,
mint Petőfiét vagy Aranyét?"; „s néha mintha már rátapintana arra (t.i. egy pályakezdő
költő), hogy a magyarságban való hit, — mint Adynál is, . . . — nem akadály, de erős és
biztos talapzat a nagy szolidaritás felé."; „Magyar Poéta, aki az emberiség nagy tragédiáját
fajod sorsában sirattad. . . , " 1 3
A nyugatos Ady-kép mélyebben befolyásolta a budapesti moderneket annál, hogysem
csak a néhány, aktivistán bíráló megjegyzésben bukkanhatnánk nyomára. E befolyást
tetten lehet érni a két Ady-kép közötti különféle konkrét gondolati megfelelésékben.
Térey Sándor például a Kékmadárban közismert nyugatos érvekkel szállt szembe a
konzervatív nézetekkel az Ady és a francia dekandensek viszonyáról folytatott vitában:
„A vádak között nem utolsó volt az, hogy nem magyar, hanem dekadens, romlott,
Baudelaire-t utánozza. De Baudelaire szándékosan zárt, szinte dokumentált, sűrített
költészete egyenesen ellenlábasa Ady kirobbanó, féktelen nyíltságú lírája. Inkább
hallatlan bátorságával, mindent megíró merészségével, gondolatkörének modernségével
hatott Adyra." 1 4 Lakatos Péter Pál megjegyzése: „Utat kell keresnünk a .Halottak élén'
kötetig, a legemberibb és legnagyobb Ady-ig." 15 pedig Ady kései költészetének Nyugaton belüli, az első fejezetben részletesen elemzett ellentétes értékeléseire vezethető vissza.
De az egyes nézetek közötti megfeleléseken túl az eklektikus Ady-irodalom „etikettjében", modorában, műfajaiban is alkalmazkodott a nagy költői örökség feldolgozásának
ahhoz a módjához, amelyet a nyugatosok képviseltek, azokhoz a konvenciókhoz, amelyek
messzemenően befolyásolták a Nyugat Ady-irodalmának arculatát. Ez az alkalmazkodás
azért tűnik olyannyira szembe, mert az avantgard Ady-irodalom nemcsak tartalmilag volt
ellentétes a nyugatossal, de modorában, „műfajaiban", formájában is teljes mértékben
idegen volt attól. Ez a kontrasztos háttér pedig kiemeli az eklektikus Ady-kép nyugatos
tónusát. Négy olyan sajátosságra hívjuk föl az alábbiakban a figyelmet, amelyek az
eklektikus Ady-kép nyugatos feltételezettségét bizonyítják.
Láttuk, hogy az Ady-ellenes jobboldali támadásokra mindhárom elemzett integráció
elutasítással válaszolt. Az avantgard konzervativizmus-ellensége azonban passzív volt. A
terepet a Nyugatnak engedte át, a nép-nemzeti irodalom híveinek tettei érdeklődési
körének perifériáján helyezkedtek el. Az eklektikusok sokkal inkább magukra vették az
Ady-elleni támadásokat, és nyugatos lendülettel és indulattal utasították el a jobboldali
támadást vagy a kisajátítási kísérleteket. 16
A nyugatos Ady-kép kettősségei között soroltuk föl az Ady-kultuszt érvekkel
támogató, bizonyos gesztusokkal igazoló, ugyanakkor a kultusz „kinövései" ellen felháborodott tiltakozással fellépő magatartást. Ugyanezt a kettősséget fedezhetjük föl —
1ъ

Raith Tivadar: Kultúra, fajiság, irodalom. Magyar írás 1921. 1. sz. 1 - 4 . 1. Ua.: Székely László:
Orgona. Magyar írás 1921. 7. sz. 1. - Ua.: Ady Endre (emlékbeszéd). Magyar írás 1924. 9. sz. 86. 1.
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Térey Sándor: A teljes magyar Baudelaire. Kékmadár 1 923. 7 - 8 . sz.
' 5Lakatos Péter Pál: Ady Endre: Rövid dalok egyről és másról: Magyar írás 1922. 1 2. sz. 215. 1.
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Raith Tivadar: Kultúra, fajiság, irodalom. Magyar frás 1921. 1. sz. 4. 1. - Ua.: Ady Endre. (Ady
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Ua.: Nietzsche: A vidám tudomány,
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csak még szervetlenebbül, még kevésbé végiggondoltan — a Magyar írás és a Kékmadár
számaiban. Az Ady iránti szeretet és tisztelet túlzó fokát, a nagy költő előtti porig
alázkodás gesztusait sok példával szemléltethetnénk, de elegendő lesz egyetlen idézet a
budapesti modemek áradó, sőt túlcsorduló érzelmeinek érzékeltetésére: „Ha Révész Béla
könyvéből felémárad a rajongásos csodálat, amely szent barátját húsos elevenségbe
fantáziálja elém, nem is olyan régi — Ady köteteinek mohó olvasásában átvirrasztott —
éjszakák gyulladnak fáklyásán bennem. Az idők motollázzák a fonalat és szövődik a
legenda beláthatatlan perspektívákba . . , " 1 7 Az aktivisták ilyen ömlengő mondatokat
sohasem írtak volna le. Aggályosan vigyáztak arra, hogy pontosan adagolják az elismerést és a bírálatot.
De ahogy hiányzott náluk az Ady-kultusz , úgy hiányzott annak fontoskodó bírálata
is. Az eklektikusok ellenben kifogásolták a kialakulni kezdő Ady-filológia „felesleges és
kicsinyes", aprólékos tényfeltárását, a „fullánkos memoárokat", „kis riporterek Adyt
agyonvédeni akaró védelmező cikkeit", a „buzgó Ady-epigonokat" 1 8 , Raith Tivadar
alábbi kifakadása például Schöpflin vagy Babits tiltakozásait idézi emlékezetünkbe: „De
az Ady-múzeumoknak, Ady-almanachoknak, Ady-könyveknek legyen már vége egyszer s
a nagy költő szellemi hagyatékán senki se merjen élősködni többé." 1 9
Nyugatos közhely volt a húszas évek elején megróni a pályakezdőket a verseikben
kimutatható Ady-reminiszcenciák miatt. Az aktivisták — mint láttuk — éltek vele saját
irodalmi törekvéseik propagálása érdekében, de szerfölött ritkán. A Magyar írás és a
Kékmadár fiatalokkal foglalkozó recenzióinak ezzel szemben szinte kötelező eleme volt
az Ady-hatást enyhén rosszalló fejcsóválással észrevételező mondat vagy bekezdés. 20
Figyelemre méltó végül az a buzgalom, amellyel követték Ady utóéletének minden
fontosabb eseményét. Megfogalmazták jó vagy rossz véleményüket az Adyval foglalkozó
monográfiákról vagy tanulmány- és emlékezésgyűjteményekről, reflektáltak Ady
műveinek kiadásaira, számon tartották az Ady-matinéket. Eleven érdeklődést mutattak
minden iránt, ami mellett az aktivisták közönyös arccal mentek el. 2 1
1
''Lakatos Péter: Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Magyar frás 1922. 7 - 8 . sz.
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Az eklektikus Ady-értelmezés tehát egyaránt támaszkodott nyugatos és avantgard
forrásokra és egyaránt elhatárolta a költőt mindkettőtől. így lett a Magyar írás és a
Kékmadár Ady>a a Nyugatot és az avantgardot szándéka szerint meghaladó, valójában
közöttük félúton álló eklektikus költők eszményített önarcképe. Keresve sem lehetne
jobb példát találni ennek szemléltetésére Raith Tivadar következő mondatánál: „Az Ő
nagyságát éppen az mutatja, hogy a l'art pour l'art tobzódása idején meglátta a tragikus
magyar sors minden emberi fájdalmát. . ," 2 2 Raith itt Ady nagysága egyik kritériumának
l'art pour l'art ellenességét (Nyugat-ellenességét) tekintette, mint az aktivisták. A másik
kritérium, a „tragikus magyar sors meglátása" viszont az avantgarddal is vitatkozó, nyugatos eredetű gondolat volt.
Az eklektikus formaeszményt pedig Egri Béla fogalmazta meg igen frappánsan — Ady
ürügyén: „Az Ady-nyelv vérbemarkoló szuggesztivitását a dionysosinak és apolloinak az a
csodálatos összeolvadása adja, amit bármilyen más mai költőnél hiába keresünk." 2 3 A
dionysosi elven nyilván az avantgard formabontó kísérleteit, az apollói elven a hagyományos költőiséget kell érteni. Sem egyik, sem. másik, hanem a kettő közötti egyfajta
átmenet az, amely a költői nagyság egyik feltétele volt a budapesti modemek szemében,
amelyet Laziczius - ugyancsak Adynak tulajdonítva - „külsőleg szabályokba alig
gyömöszölhető technikának" 2 4 nevezett.
Ebben a szellemben ruházták Adyra művészeszményük minden fontosabb attribútumát:
kiemelték „világnézetességét", „a nagy igenlő"-nek nevezték, „törhetetlen hitét" emlegették, „vérbemarkoló szuggesztivitásáról", „lelki dynamizmusáról" 2 5 beszéltek.
Az eklektikusok szintézis-sóvárgásukat is Ady költészetével vélték igazolni: „és Ady
egyes írásaiban éreztük meg néha a szétömlő embermassza örök egységét, az Istent, a
hitet."; 2 6 „Ady költő, a magyarság nagy emberi fájdalmainak énekese, akiben minden
nagy szintetikus egységbe olvad össze."; 2 7 „A pártok és csoportok sohasem fejezik ki az
igazságot, csak az igazság egy részét. A költő az, ki a világ széthullott részeit nagy
egységbe öleli önmagába. S ezért érzi őt minden ember és minden párt a magáénak." 28
Ady eklektikus kisajátításának végül egyik leghangsúlyosabb indoka nemzedéki érv:
„Ady . . . mindenekfelett a Fiataloké." - hirdette Raith Tivadar két írásában is, 29 ahol a
Fiatalokon természetesen az eklektikusokat, öregeken mindenki mást, de főként a
nyugatosokat kell értenünk.
Egy olyan mozgalom számára, amely a Nyugat és az avantgard között állt, és itt
próbálta fenntartani a „tertium datur" látszatát, szükségképpen Adynak a századelő
bizonyos törekvéseit meghaladó, „életes", de az avantgardnál konzervatívabb öntudatú
költészete lett az eszmény. Az aktivisták, mint fentebb kimutattuk, a hagyományos és
21

Raith Tivadar: Ady Endre (emlékbeszéd). Magyar írás 1924. 9. sz. 86. 1.
'Egri Béla: A német Ady. Magyar írás 1922. 2. sz. 4 3 - 4 4 . 1.
2
'Laziczius Gyula: Aktivizmus. 1 - Й . Magyar írás 1922. 2. sz. 3 7 - 4 2 . 1., 3. sz. 4 9 - 5 4 . i.
25
Raith Tivadar: Ady Endre (emlékbeszéd). Magyar írás 1924. 9. sz. 86. 1. - Egri Béla: A német
Ady. Magyar írás 1922. 2. sz. 4 3 - 4 4 . 1. - Raith Tivadar: Kárpáti Aurél: Kaláris. Magyar írás 1921. 7.
sz. 177. 1. - Balázsfalvy G. József: Űj Ady-könyvek. Magyar írás 1921. 1. sz. 1 0 - 1 3 . 1.
26
Raith Tivadar: A vonagló Európa testén. Magyar írás 1922. 1. sz. 1 - 2 . 1.
37
Raith Tivadar: Ady Endre, (emlékbeszéd). Magyar Írás 1924. 9. sz. 86. 1.
2
'Raith Tivadar: Ady Endre (emlékbeszéd) Magyar írás 1924. 9. sz. 86.1.
29
Raith Tivadar: Ady Endre (emlékbeszéd). Magyar írás 1924. 9. sz. 86. 1. - Ua.: Ady Endre. (Ady
Lajos könyvének margójára). Magyar írás 1923. 10. sz. 182. 1.
2

40

modem, illetve nyugatos és avantgard költészet közötti senkiföldjére állították föl Ady
szobrát. A budapesti modernek ugyanitt látták a költőt, csakhogy ami az aktivisták
szemében senkiföldje volt, szerintük az egyetlen oázist jelentette a környező irodalmi
sivatagban. Erre az oázisra saját magukon kívül a kortársak közül leginkább csak Szabó
Dezsőt, Móricz Zsigmondot és egyes műveiért Kassákot engedték be. Az elmondottak
magyarázzák azt a tényt, hogy ha a nyilatkozatokra figyelünk, akkor a budapesti
modernek Ady-kultuszát erősebbnek, egyértelműbbnek, vegytisztábbnak látjuk, mint a
Nyugatét. Más kérdés, hogy ez a kritikátlan Ady-imádat a gyakorlatban náluk sem járt
együtt Ady követésével.
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KÁNTOR LAJOS

A PRÓZA SZABADSÁGHARCA?

Az utóbbi másfél-két évtized szakirodalmában élesebb megvilágításba kerültek a
magyar próza alapvető kérdései. Novella-antológiák egész sorozata, mindenekelőtt a
műfajt kitűnően ismerő Illés Endre válogatásában megjelent Magyar elbeszélők (1961),
majd évente az új termésből válogató XorÁép-antológiák jó alkalmat biztosítottak
általában a magyar próza és azon belül a XX. századi novella irodalomtörténeti áttekintésére, jellegének meghatározására. Maguk a gyűjtemények inkább csak értékminőség szerint válogatnak. A Magyar elbeszélők ugyan „a magyar novellát kívánja
bemutatni — a szigorú műfajt, mely megállapít s rögtön ítélkezik", e meghatározás jellegű
megnevezés után azonban szélesre tárja a kapukat, vagyis visszavonja jellemzését, amikor a
Gyulai Páltól elítélt, „zsemlyének" bélyegzett tárca-elbeszélést programatikusan feladva,
„a műfaj teljes színskálájára" épít, bemutatja „a kisregényt, a beszélyt (természetesen
Gyulai megfricskázott beszélykéjét is), az életképet, a rajzot, a vázlatot, a karcolatot,
sőt egy-egy dialógus-részietet, az adomát s még a mai, ironikus tanítómesét is".
Az Illés Endre-féle gyűjtemény indítja el Bori Imre gondolatait „a próza szabadságharca" irányába, szembenézésre készteti „a vers ellenforradalmával"; azzal a hagyományos felfogással vitatkozik az újvidéki Híd hasábjain (1962. 7—8. sz.), amely szerint „a
magyar a líra népe", s amely a prózát a magyar irodalomban szinte másodrendű műfajjá
degradálta. Az évszázadokon át eluralkodó szóbeliségben keresi a magyarázatot, ez volt az
akadálya a gondolatiság, a szubjektivitás, a lélektaniság érvényesülésének. Közismert
megnevezéssel, „a magyar novellairodalom egész történetén végighúzódó anekdota
jelleget" bírálja, ebben látja a központi problémát: „az anekdotázó előadásmód s az
artisztikusabb, tartalmasabb, európaibb szintű szemlélet, írói magatartás küzdelmének is
felfoghatjuk ezt a történetet". Bori fő kifogása az anekdotikus novellával szemben, hogy
az „még mindig a mesélés stádiumában van, fél lábbal a szóbeliségben még", s így „a
felszín, a tett látható benne, de nem a lélek is, a szellem, a gondolat". A klasszikus
novella-meghatározáshoz közel áll az az anekdota-kép, amelyet visszautasít: „Az anekdota lényege: a mese, a történet minél érdekesebb előadása, szinte egy lélegzetvételnyi
idő alatt, amíg a hőst megforgathatja az olvasó (értsd: hallgató) előtt, s várhatja a
csattanóra készített történet hatását — legtöbbször a kacagásét (gondoljunk a vígnovella
nagy számára!) vagy az édesbús merengését."
Bori Imre irodalomtörténeti sarkitása kétségtelenül tartalmaz igazságtalanságokat,
abban például, hogy az emlékiratban is az elemző próza kifejlődésének gátját látja (a
tanulmány belső ellentmondása ez, amint erre első bírálója. Ilia Mihály rámutatott); „a
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vers ellenforradalma" okán vívott „szabadságharc" a próza oldalán valóban már-már az
anekdota ellen folytatott irtóhadjárat fogalmát is kimeríti, fontos esztétikai (és nem csak
társadalmi!) értékeket tagad ki az irodalomtörténeti múltból. Közel két évtized távlatából
mégsem érthetünk egyet Ilia Mihály éles hangú polemikus cikkével (Tiszatáj, 1962. 9. sz.),
amely a korabeli hivatalos magyar irodalomtudomány nevében utasítja el Bori elméletét,
sőt rész-megállapításait is. Bori ugyanis Újvidékről nem csupán irodalompolitikai, hanem
irodalomtörténeti szempontból is meggondolandó jelenségekre figyelmeztetett — többé
vagy kevésbé vitatható terminológiában. Nem értékítéleteire kell itt elsősorban
figyelnünk, hanem a jellemzésekre - és a XIX-XX. századi magyar próza bizonyos,
sokáig háttérbe szorult eredményeinek, törekvéseinek hangsúlyozására; hiszen arról is
olvasunk ebben a tanulmányban, hogy „а XIX. századra különösen jellemző a költők
meg-megújuló kísérlete a próza, különösen pedig az elbeszélés területén. S nem kontár
módon teszik ezt: a magyar elbeszélésirodalom legjava éppen az ő tollúk alól kerül ki,
nemcsak formásak ezek az írások, de a magyar elbeszélés fejlődését vivők is!" Erről a
„másik ágról", az elemzés, illetve a képzelet játékai felé törő novelláról Kölcsey és
Kármán után Vörösmarty mesenovellái hoznak hírt, a folytatásra azonban szinte a XX.
századig várni kell. „A köztudatból is kiszorította nevüket az anekdota-ár, amely Jókainál
és Mikszáthnál tetőzött, emezek elejtett tollát pedig a századvégen egy Gozsdu Elek és
Ambrus Zoltán, majd Cholnoky Viktor, Krúdy Gyula, Csáth Géza, általában a Nyugat
körének másodvonalbeli alkotói, azután Kosztolányi, Babits, talán Nagy Lajos, a két
háború között pedig egy Gelléri Andor Endre veszi fel, hogy nevekkel is illusztráljuk
mondandónkat. [ . . . ] Ezeket s a velük rokon hajlamú írókat nem a felszín érdekelte s
nem az idill." A szövegezés nem mentes ugyan az ellentmondásoktól (például: a Nyugat
„másodvonalbeli alkotói" közé még egy „általában" és „azután" címen sem sorolható be
Krúdy, Kosztolányi, Babits —, nem is szólva arról, hogy előzetesen a novellista Adyra is
utalt!), s bizonyára méltánytalanul hallgatja el Móricz Zsigmond életművét; azzal
azonban, hogy e „másik ág" jelenlétét és súlyát hangoztatja, a magyar irodalomtörténetírást és kritikát állásfoglalásra készteti, behatóbb elemzésre ösztönzi.
Ennek első jele Diószegi András tanulmánya; Bori Imre érveivel szembenézve, az
anekdotizmus történelmi szerepének védelmezése közben a Klasszikus novella - mai
novella (1963) természetrajzáról lényegeset tud mondani, sőt rendszerezési kísérlete is
figyelemre méltó. Abban a hatalmas anyagban, amelyben Szinnyei Ferenc pozitivista
összegezései óta senki sem próbált meg hasonló átfogó igénnyel határokat megvonni,
kategóriákat felállítani, Diószegi három vonulatot különböztet meg: az anekdotikus
hagyományt, az analitikus novellát és a századfordulón, pontosabban a kilencvenes évek
novelláiban jelentkező drámaiságot (amely „a lélektani novellát, ezt a hagyományosan 19.
századi műfajt" gyökeresen átalakítja). Vagyis Diószegi András elfogadja a Bori jellemezte
két ág elkülönítését, ezt egészíti ki a fentebb jelzett harmadik ággal. Meg is magyarázza
Bori Imre koncepcióját, illetve e harmadik ág hiányát a tanulmányban: „az ő [Bori] egész
szemlélete a novella 19. századi felfogására épül, amely a novella klasszikus alapformáját,
az anekdotát, illetőleg ennek fantasztikus vagy analitikus ellenképletét ismeri el. Akármennyire meglepően is hangzik, Bori szemléletének megalapozója a Gyulai-iskola — a
magyar próza századvégi rendhagyó fejlődésének leghevesebb s legtudatosabb ellenzője.
Greguss Ágost már 1889-ben »irodalmi törvényszéket« tart az újságok hasábjain jelentkező új prózai műfaj, a tárcanovella felett. Gyulai pedig, aki a maga novelláival egykor az
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összekötő kapocs volt az analitikus Kemény és az új nemzedék között, következetes
»kétfrontos« harcot vív cikkeiben s akadémiai beszédeiben. Egyrészt görcsösen hadakozik
az anekdotikus-romantikus Jókai és Mikszáth ellen; másrészt a valóságnak az ellen a
számára mindinkább elfogadhatatlan szemlélete s kifejezésmódja ellen, amely a tárcanovellisták: Bródy, Ambrus, Tömörkény, Gárdonyi, Pap Dániel, Kóbor, Thury írásaiban
jelentkezik."
Valóban feltűnő önellentmondás, hogy miközben név szerint is elismeri a századforduló novellistáit, Bori a műfaji jellemzésben figyelmen kívül hagyja e művek tanulságát. Ám Diószegi sem következetes a műfaji sajátosságok tudatosításában. „Az
analitikus író - mondja Diószegi — az elvileg egyértelmű, határozottan körvonalazható,
adott viszonylatok között statikus szociális és pszichikai tények elemzése útján közelíti a
valóság lényegét. A századvég novellistája képtelen a határozott körvonalazásra, az egyértelmű megvilágításra, hiszen alapvető élménye a valóság ellentmondásossága és változékonysága. Módszerét is ez a dinamizmus alakítja ki: a valóságot összeütközéseiben és
hirtelen-váratlan fordulataiban ragadja meg." Ha e jellemzés — s benne „a határozott
körvonalazásra" való képtelenség — pontos, akkor nem lehet csak egyértelműen drámai
novelláról beszélni, említést sem téve (itt) a lírai jellegről. Márpedig a századforduló
novellisztikája számtalan példáját adja a líraiságnak. Ez az egyoldalúság Diószeginél abból
következik, hogy végig az anekdota pozitív szerepének kidomborítására koncentrál,
összekapcsolva e tételt a társadalmi funkcióval, a magyar novella „földrengésjelző"
szerepével. Így aztán Vörösmarty nyilvánvalóan lírai elemekkel átszőtt mesenovelláiban és
Petőfi sajátosan lírai elbeszélésieben egyaránt az „ironizált anekdotát" emeli ki, ennek
folytatását látja Jókai „mesés álomvilágában" és Mikszáthnál is, majd új formában —
Krúdyban: „Az egész mikszáthi anekdotizmus értékelése nem lehet teljes, ha nem
ismerjük fel, hogy Mikszáth, az anekdotizmus reprezentánsa egyszersmind ennek a »másik
ágnak« is fontos állomása, az összekötő láncszem Krúdy és az egész szecesszió —
neoromantika — felé. A félszázaddal korábban elmulaszott »gogoli pillanata Mikszáthban
valósult meg. [. . .] Cholnoky, Krúdy művészetében a fantázia nem semmisíti meg a
valóságot s annak művészi megjelenését: az anekdotát. Ellenkezőleg: kitágítja határait, s új
területeket hódít meg a számára. Az Ezeregyéj világának meghódítása Vörösmarty
nyomán Krúdyban, a Szindbád-novellák fabulázó modernségében teljesedik ki. S a
fantázia teszi egyszersmind mélyebbé az iróniát is, a valóság h'raian romantikus tagadását.
Az eredmény: külső effektusaiban — zeneiségében, asszociatív képeiben, álomvilágában,
ködalakjaiban — valóban a modern, prousti és kafkai prózához nagyon közel álló
elbeszélőművészet." Ebben a jellemzésben tehát a líraiság — még Krúdy esetében is! — az
anekdota mögé szorul; nincs mit csodálkoznunk tehát, hogy Móricz Zsigmond novelláiban
csak a „lírai fölszín"-t látja a líraiságból, amely „mögött ott találni a móriczi novella
rugalmas, erős vázát: a csattanós drámai szerkezetet. [. . . ] Ezzel a drámaisággal nő bele
Móricz a világirodalomba is." Vers és próza határainak ledöntését majd csak az expresszionizmus indulatának tulajdonítja (többek közt Kassáknál, Kodolányinál), s részben a
szürrealizmusnak tudja be a „metafizikai szféra" előtérbe kerülését — Kosztolányi és
Babits mellett - a „tündéries realizmus" képviselőinél, Gelléri Andor Endrénél (akire
Kosztolányi e kifejezést alkotta), Tamási Áronnál, Pap Károlynál, Radnótinál (rájuk is
kiterjesztve a fogalmat).
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Egyébként maga Diószegi, pár évvel korábban (1960), minden előző és későbbi
véleménynél kategorikusabban tör lándzsát a magyar novella lírai jellege mellett —
irodalmunk történetének egészére kiterjesztve a jelenséget: „A magyar novellának ez a
külön jellege, sőt jelleme rávall egész irodalmunkra, arra, hogy benne a lírai véna a
legerősebb, a leglüktetőbb. A magyar novellát is — megkülönböztetve a világirodalom
számos más novella-zsánerétől - valami sajátos, különlegesen sokszínű, gazdag egyéniségekben burjánzó, de mégis egy közös tőről fakadt líraiság fűti át." E líraiság történelmi
okát a magyar élet megoldatlan problémáiban (felemás társadalmiság, államiság, népiség)
keresi. „Nem csoda hát, ha a prózában is - nemcsak a versben — az élet, a valóság
legközvetlenebbül, legtermészetesebben egyéni, lírai szemszögből fogható át. Ennek a
sok-sok különböző fajta lírai megközelítési módnak az eredménye, formába öltözött
kifejezése: a huszadik század magyar novellája."
A századvég, a szecesszió iránt megnövekedett érdeklődés szükségszerűen állítja előtérbe a különböző novella-formákat, nem utolsósorban a lírai és a lírai-drámai novella
változatait. Diószegi András, mint láttuk, többször is beleütközik e jelenség-csoportba; a
legtöbb bizonyító anyagot talán Turgenyev magyar követői (1961) című tanulmányában
vonultatja fel, a lírai alkatú Petelei István, Gozsdu Elek, Thury Zoltán és nem utolsósorban Krúdy műveit szembesítve Turgenyev prózájával De ugyancsak általánosabb
érvényű következtetésekhez vezet az egyes szerzők újraolvasása, életművének újraértékelése is. A példák végtelenül sorakoztathatok. Csak néhányat idézünk, a legjellemzőbbek közül. Czine Mihály figyeli meg Bródy Sándornál: „Az érett Bródy már
egyre kevesebbet ad a mese szabályosságára, s keveset a csattanós mesére. A lélek
homályosabb, ismeretlenebb tájai felé tapogatózik, melyeknek nincsenek feltétlenül
novellisztikusan érdekes csattanói, melyekben fontosabb a hangulat, mint a mese, s
amelyeket nem lehet megközelíteni pusztán »objektív témalátással«, csak erős líraisággal.
Már Mikszáth írásaiban is egyre erősödött a szubjektum eláradása, Bródy stílusának,
szemléletének azonban szinte alapjává válik, s alakjaiban sokkal inkább megfesti saját
önarcképét is. Ez az erős beleélés, szubjektivizmus adja művészetének hőfokát." Németh
G. Béla a Rembrandt eladja holttestét című novellán konkretizálja, mit jelent az öreg
Bródy — és közvetlenül ez az írás — „a műfaj történeti változása tekintetében"; az
anekdotai és drámai novella egybeolvasztását, a tragikomikus ábrázolást és a jelképiséget
emeli ki, negyedik jegyként pedig a személyességet tartja fontos, a korszakra jellemző új
vonásnak. („De nemcsak a jelképiség által gazdagodott a századforduló realizmusa, hanem
vele szorosan egybekötve egy újfajta naturalisztikus személyességgel, szubjektivitással is.
Bródy novellájában telítetten van jelen ez az új személyesség".)
Cholnoky Viktor mostoha sorsú, a mai értelmezés szerint Kafkáéval rokon életműve ad
alkalmat Bori Imrének arra, hogy egy novellarészlethez fűzve kimondja: „A közvetlen
tapasztalatok körén túl ennek a reflexiónak [„a kicsiny ember", a másodikén a nagy
emberből csak a líra révén jöhet elő] van még egy nagy, és századunk művészetére
érvényes általános igazsága is, az ti., hogy a XX. század művészetének alapvetően lírai a
világképe - nem függetlenül attól a ténytől, hogy világunk megosztott, s így ellenáll az
ún. realista szemléletnek is. A magyar esztétikai gondolkodásnak is jelentős villanása ez a
gondolat . . . " Szini Gyula művészetének méltatója, Vargha Kálmán nem megy ilyen
messze az általánosításban; igaz, tárgya is más, de az esztétikai megközelítés módja is,
hiszen Vargha épp a fantasztikum kiiktatását méltányolja, az így születő líraiságot
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értékeli. Szini Gyula „novellatermő ihletében minden bizonnyal az a törekvés munkált a
legerősebben, hogy a modern ember meseéhségét kielégítse. Jó érzékkel elhagyja a mese
műfajából a valóságot felforgató, merészebben fantasztikus elemeket, és egyrészt a
gyerekkorból, másrészt a történelmi múltból keres olyan témákat, amelyeket a maga
művészi stilizáló erejével meseszerű lírává tud átformálni és megragyogtatni. Mert a
meseszerű feldolgozás nem cél volt nála, hanem eszköz arra, hogy sajátos lírai remekléseit
elővarázsolhassa." Adyt is tanúnak hívja, aki a novellista Színit az igazi lírikusok közé
számította, ám nem idézi Ady cikkéből a leglényegesebb kitételt, amely szerint „ez a
szőke be-álmodozó, gyávának látszó Szini Gyula olyat ütött a magyar anekdota-novellára
és irodalomra, amilyet még műfajortodoxia nem kapott. Nem, nem, a Lelki kalandok
nem is kalandok, nem is elutazások kis vagy nagy emlékek postakocsiján: ezek ős-új
formájú, de merőben új kelésű versek."
Csáth Gézát, „a legmerészebb ihletői", aki egyrészt „szigorúan az anyagra esküdött",
másrészt „mindennél jobban ismerte a homályt", Illés Endre világirodalmi párhuzamba
állítja; Rimbaud-t (élete) és Baudelaire-t (életműve okán) említi, de közvetlen látásmódbeli és műfaji rokonságot is felvillant: „A kegyetlen, szorongató valóságot, mely
forrpontján törvényszerűen átcsap az ellentétes halmazállapotba, a megfoghatatlanba, s
látomásba, az anyagtalanba: a kettősséget talán csak három írónak sikerült megvalósítania
századunkban s a megelőző tizenkilencedikben: az időben és térben egymástól oly távol
élő Barbey d'Aurevillynak a Les Diaboliques-Ъап és Franz Kafkának jóformán minden
írásában. E két életmű összeszövésével és elképzelt keresztezésével jellemezhetjük talán
lehívebben Csáth Géza írásait. Ő az a harmadik, akinek sokszor a valószínűtlen is
sikerült." Érdemes felfigyelni itt arra az összehangzásra, amely az oly különböző alkatú és
szemléletű esztéták, irodalomtörténészek, esszéisták (Diószegi—Bori—Illés Endre) fogalmazásában líraiság (vagy legalábbis a „tiszta" epika felbontása) és „kegyetlen, szorongató
valóság" kapcsolatát világítja meg.
A legtöbb konkrét példát és irodalomtörténetileg, illetve műfajelméletileg általánosítható tanulságot persze a Krúdy-irodalomban találhatjuk. A hatalmas új anyagból egy esszé
és egy tanulmány néhány megállapítását ragadjuk ki. Féja Géza Krúdy, a .lángelme című
írásában nagy teret szentel a novelláknak, köztük az Aranykéz utcai napok kötetnek; itt
olvassuk: „novellájában éjszaka vadludak szállanak a Duna felett, és panaszos kiáltásukat
fordítja emberi nyelvre, vagy kiáltásuk ad hírt az emberi sorsról? Ki tudja, hiszen
életérzésében egyre azonosabbá válik ember és világ. A történet különben inkább elégia,
mint novella, az aranykézutcai szép napokban érett aszúvá Krúdy h'rája. És megjelenik a
később annyira jellemzővé váló mondat-óriás; az egyik pontosan harminckét sor."
Ugyancsak ember és világ újfajta viszonyáról írja (az N. N. egy szerelemgyerek kapcsán):
,,A tücsökzene feloldja a tárgyak és a néma dolgok lelkét, megismerjük a falusi kamra, a
régi falak s tetők, az elhagyott szélmalom költészetét csakúgy, mint az évszakokét, a téli
hajnalét, sőt a börtönét. Mindennek és mindenkinek van »tücske«, az ifjúságnak és az
öregségnek, az útonjárónak s a rabnak —, Krúdy ebben a könyvében megteremtette az
ember és a világ egymásba békülését, zenei harmóniáját." Bori Imre — ellentétben Féjával
is - a Szindbád-történetekben nem az önéletrajziságot tartja a leglényegesebbnek, hanem
az alakmás problémáját; ezt magyarázva pedig korántsem a harmónia felé mutat. Bori ezúttal is egyetemesebb következtetésekhez jut: „Az alakmás a Szindbád-novellák legszembetűnőbb jelensége, ám igazi fontosságát csak részben kapja meg magukban a novellákban,
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hiszen bennük Krúdy csak az első lépéseket tette meg a művészi ábrázolás és világértelmezés útjára lépve: igazán jelentőssé a magyar próza és líra kontextusában válik. Az
alakmás, az emberi létezés művészi megragadása »modern« lehetőségeinek egyike éppen a
tízes évek elején jelenik meg a magyar irodalomban, és a XIX. század utolsó évtizedeinek
kétlelkű hőseit váltják fel itt az alakmásos hősök, a polgári létezés »tudathasadásának«
mintegy művészi tükreként. Az első Szindbád-könyv ugyanis nem kivétel itt, hanem egy
törvényszerűség meglétének egyik bizonyítéka, azzal is többek között, hogy nem a
tipikusan epikus, hanem a jellegzetesen lírai jellegű alteregót képviseli: közelebbi rokona
Ady Endre Margitájának, mint Babits Mihály Gólyakalifája Tábory Elemérjének, és csak
részben önarckép-alteregó is [ . . . ] Célravezetőbb tehát a Szindbádban jelentkező
alakmásigényt
alkotói problémaként
értelmezni, és összefüggésben látni a
Krúdy-művekben oly feltűnő »történet-hiánnyal«, amelyet a tízes években az anekdota
sem tudott pótolni már. Arról a felismerésről van szó, amelyet az egyenes ábrázolás
lehetetlenségének kell neveznünk, s melyet Krúdy a kortárs magyar írók közül talán a
legintenzívebben élt át a kor nagy író-kísérletezőivel egy időben. A Szindbád-novellákban
találjuk először beszédesebb nyomát annak a feladatnak, hogy lényegében nem azt kell az
írónak megírnia, hogy mi történt, hanem azt, hogy nem történik semmi, és mindazt, ami
az epikum XIX. századi követelménye, át kell értelmezni. Az epikus esemény Krúdy
művészetében válik immár valóban lelki szenzációvá. . " {Krúdy Gyula „nagy évtizede",
1974.)
Részben hasonló problémákat vetnek fel Kosztolányi Esti-novellái. Kiss Ferenc ugyancsak alkotáslélektani magyarázatot talál rájuk, noha az értelmezés általánosításában nem
megy olyan messze (szociológiailag), mint Bori Imre a Szindbád-elemzésben. A költő
öntanúsító szándékát s az önéletrajziságot szorosabban összetartozónak ítéli. Az Estinovellákkal Kosztolányi „felszabadíthatta magában a veszteglésre kárhoztatott kisgyermeket, méghozzá úgy, hogy az érett férfi csalódásokon, vereségeken és sikereken
nevelt tudását sem kellett elnyomnia. Ellenkezőleg, éppen Esti ártatlan szertelensége
jóvoltából, a törvényen kívüli fesztelenségével élhet velük, tágas szerephez juttatva így a
folyton szomjas reflexív hajlamokat s a parádézásra, játékra vágyó szellemességet, a
humort is." De Kiss Ferenc elemzéséből is kitűnik, hogy a klasszikus novella epikai
törvényeit maguk az „epikusok" is, tehát belülről bontják: „a poézisnek és az emberi
jelentőségnek az Esti-novellában a személyiség osztatlan jelenlétét biztosító masszívabb
élménytömbök az elsőrendű biztosítékai. Vagyis, az írói szándék ott teremt többrétű,
gazdag művet, ahol az élet elhatározó jelentőségű élmény-anyagán küzdi át magát, ahol a
költő valóságos életének egy darabját kell alakítani, vagy ahol kifejező jelképre találnak a
költői jellem legfőbb érdekei. Egyszóval: ahol a költő bőrére megy a játék."
Az „élménytömbök" egyértelműbben érzéstömböknek értelmezhetők Ady novelláiban. Varga József írta le ezekről a fél évszázadon át mostohán kezelt novellákról: „Olyan
nagy, egész életében ki nem apadó lírai érzés-tömböknek, mint az Ősz, a Halál, г Köd, a
Titok - egyszóval különösen Én- és Magány-költészetének találjuk itt a kulcsát." Az
Ady-novellák újrafelfedezését (felfedezését!) azonban Bustya Endrének köszönhetjük és
őtőle származik az első behatóbb elemzés is; nemcsak az életrajz (az Ady-élet), hanem a
versek alapos ismerőjeként, hitele van szavainak: „Ugyanaz a darabos, sohasem sima,
inverziókkal telt, hörgő, dadogó, bujkáló, ismétléses, ellentéteken keresztül kapcsoló
súlyos folyondár a mondat novelláiban is, mint a verseiben. [.. .] Novellái annyira félúton
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tartanak a vers felé, hogy sajátos »prózai prozódiáról« lehet beszélni. [ . . .] számos
novellája csakis így jellemezhető: énekel. Valójában éneklés az, amikor a prózába kényszerült anyagból — amely éppen úgy verssé is lehetett volna — az egész mese tárgyára,
mondanivalójára, hangulatára jellemző szólamot nem akaija elveszíteni s egyre ismétli,
viszi tova prózája ritmusán, egészen végig. [. . .] Töretlenül érezzük mindvégig a
kompozíció jóleső ritmusát." Az Ady-novellák újabb, kategorizáló áttekintésében Czére
Antal lírikus novelláról, a lírai realizmus novelláiról, impresszionista-szimbolista karakterű
elbeszélésekről, a századelő neoromantikájának motívumairól és pszichologizáló törekvésekről beszél — valamennyi érintkezik a líraiság jelenségével. Használhatóbb, kifejtésre
érdemesebb az a megjegyzése, amely Ady novellisztikáját jelentős hídnak, kapocsnak
minősíti a móriczi realizmus és Krúdy lírikus prózája között.
E korántsem töretlenül és ellentmondásmentesen érvényesült — több mint egy
évtizeden át részben háttérbe szorult vagy éppen elhallgatott - hagyomány talaján vagy
attól függetlenül új| jelenségek hatására az ötvenes-hatvanas években a magyar próza új
hulláma tűnt fel. E szakasz kritikusai különböző mozzanatokat emelnek ki a friss
termésből s az örökségből, melynek továbbvitelére a most jelentkező nemzedék írói
vállalkoznak. Béládi Miklós például (1964) — Tamási megszépítő költőiségével és magatartási példát adó mese mondásával szemben — azt hangsúlyozza, hogy ,,A XX. századi
irodalom egyre több ösztönzést és ismeretanyagot merített a határos területek eredményeiből: az elbeszélésbe is fölszívódott a filozófia és a lélektan gondolatisága, kísérletező hajlama; friss ingert hozott a dokumentum és riport nyers valóságszemlélete; új
lehetőségeket nyújtott a képekben beszélő film-eljárás." B. Nagy László (1964), Sánta
Ferencék, Juhászék nemzedékének legsúlyosabb kritikusegyénisége egyértelműen a líraiságban véli megtalálni a magyar próza új hullámának jellegzetességét - összhangban a
Simon István, Nagy László, Juhász Ferenc indította költészeti megújulással. „A korábbi
évek prózaeszményével ellentétben nem »ábrázoló« irodalom ez, hanem küzdő, aktivista;
alakjai harcba küldött vagy bujdosásra kényszerült harcosok, csapdába esettek, titokkutatók. Az író nem »megfigyelte«, hanem magából hasította ki őket. Az identifikáció,
az azonosulás mindennél fontosabb föladattá válik előttük. És ott dolgozik a liricizmus
gyakori kísérője-geijesztője, olykor »szirénhangja«: a nosztalgia is." Sántát, Moldovát,
Fejest emeli ki (ide sorolja a tartózkodóbb Kamondyt és a drámai hangú Szabó Istvánt is),
de hozzáteszi: „A költői hangoltság nem az életkor, hanem az idő bélyege." Ugyanezen a
nyomon jár — szintén egy Körkép-antológiát olvasva — Szabó B. István; noha az említett
novellistákat prózai lírikusoknak nevezi, mégis úgy látja, „napjaink novellisztikája lazítja
azokat a kapcsolatokat, amelyek a nem-történeti vizsgálódás és a jövőbe tekintés ágán a
lírával rokoníthatók. Pedig a novella a mély líraiságot nemigen nélkülözheti. Még a harcos,
rideg, szigorú (manapság feltűnően hiányzó) tárcanovella, vagy a látszatra szenvtelen
objektivitással, kimérten, pontosan »csak megmutató« szociografikus elbeszélés is
líraiságon alapul. Kifejeződik ez a lírai látásmódban s szenvedélyben: mit tart az író egy
kor valóságfolyamatából kiemelendőnek, akként, hogy az exponált eseményben, hősben
— motívumban — a kor realitása tükröződjék. Ez a fajta líraiság hatja át a klasszikus
magyar novellát. . ." Egy évvel később Tüskés Tibor, az 1967-es Körkép elbeszéléseiben, a
műfaji határok oldódására, a forma tágulására figyel fel. Ugyancsak a hetedik évtized
közepén Bori a magyar próza reneszánszát, az európai hang megtalálását a szociográfiai
forradalomnak, a tudatvilágig-jutásnak, az intellektualizmusnak tulajdonítja, ünnepli a
48

mese s még inkább az anekdota értelmében felfogott epika kiszorulását ebből az új
prózából.
A legélesebb sarkításra Ungvári Tamás egyik esszéjében, Déry Tibor objektív prózájának méltatásában akadunk rá (1966); a szinte borzongató analitikus mondatok hidegségét az esszéista mint az igazi, vérbeli epika teljesítményét s a magyar világirodalmi szintű
megújítását ünnepli (e jellemzésből persze egy-egy kitűnő Déry-novella is kilóg —
gondoljunk csak a Szerelemre vagy a Philemon és Baucisra). Déryt jószerivel a teljes XX.
századi magyar prózahagyománnyal szembesíti („A világ a mondanivalója, nem a lélek
kínja"). Ha a minősítést egyértelmű értékítéletként nem is tudjuk elfogadni — nyilván
nem Déry írói nagyságát akaijuk megkérdőjelezni! —, az Ungvári Tamás adta jellemzés
meggondolkoztat. Legfeljebb, a klasszikus intelem szerint, megpróbáljuk fejéről a talpára
állítani.. . íme, Ungvári összefoglaló képlete e tárgy- és témakörben:
„A magyar irodalom huszadik századi prózája a stílusromantika jegyében fogant.
Krúdy vagy Szomory nemcsak szélsőség, éppoly jellemző tünet, mint Tersánszky, Szabó
Dezső vagy Tamási Áron. Ha merném, Móricz nevét is ideírnám, benne is a lírai indulat
építette az Erdély, a Rózsa Sándor mondatait.
Ez az új próza ismeretlen területeket fedezett fel, fehér foltokat hódított meg.
Elkésett, elárvult gyermekként jött, egy olyan irodalomban, ahol a regényt, még a
tizenkilencedik század közepén is verses eposszal próbálta pótolni a legnagyobb: Arany
János.
S a prózában továbbra se a regény, hanem a novella uralkodott, ennek is az a különös
formája, a lírai ihletű, mely oly könnyes-szépen valósult meg a Hét krajcárban.
Ismeretlen földrészek felfedezői, egy tömör műfajban: persze, hogy az egyedi kifejezést keresték, mikro-világukhoz az egyén lélegzetére szabott stílust. Mert versnovellákat írtak, ahogy Arany eposzregényt: a líra nemcsak úgy volt vezető műfaj, hogy a
kor nagy konfliktusait kifejezte, hanem úgy is, hogy eszményeivel magához rántotta,
szinte bekebelezte a prózát. Franciaországban sem volt a szép iránynak olyan becsülete,
mint nálunk. Egy-egy költemény a Gelléri és a Pap Károly minden novellája, de az volt
Kosztolányié, Karinthyé is."
Az Ungvári-féle „diagnózis" ha tartalmaz is túlzásokat (például Kosztolányi
novelláinak egyértelműen a líraiság körébe való utalását), fő megállapításaiban elfogadható; a kérdés csupán az, hogy e specifikumokkal valóban betegséget, fejlődési
elmaradottságot diagnosztizál, vagy egy másfajta szervezet természetes állapotát rögzíti?
Az „ismeretlen földrészek felfedezői" megnevezés egyértelmű pozitívumnak minősülhetne,
ha nem bujkálna ott a sorok mögött a nyugat-európai irodalmakon nevelkedett ízlés,
elvárás és viszonyítás, az analitikus próza és különösen a regény felsőbbrendűségének hite
minden másfajta prózai kifejezéssel szemben. Ugyanakkor érdemes felfigyelni rá, hogy
Déry újításában az „idegen ojtások" között elismeréssel említi Proustot és Kafkát —
akiknek művein a klasszikus epika felbomlását s nem utolsósorban a líraiság térhódítását
lehet (és szokás) szemléltetni. És akikkel nem egy magyar író, az Ungvári listájáról,
rokonítható.. .
Ungváriéhoz hasonló nyomon jár Sükösd Mihály is, a Déry-elbeszélések értelmezésében (1967); az író honfoglalásnak szintén két változatát különbözteti meg a magyar
epikában: a másodikat, a felszín alatti összefüggések feltárását képviseli Déry. „Az első a
mindenkori próza-írás főtörvényéhez igazodott: új valóságot fedezett fel. Leginkább
4 Literatura

49

Móricz és a népi írók műveiben — művei javában —, de Krúdynál, Tersánszkynál, Tamási
Áronnál is a XX. századi Magyarország és magyarországi létezés ismeretlen területei,
néprétegei, közösségei és tudattartalmai tárultak fel. Antropológiai és szociológiai hódítás
volt ez [. . .] Az információ volt a fontos, átadási módja majdnem egyrement, a lineáris
cselekmény-regény, a naturalista történet, az önéletrajzi dokumentum, a lírai riport, az
ezer egyéjszakás mese, a folklór-mitológia egyként megtette. Az anyag beszélt; a táj, a
földrajzi, néprajzi egység figuravilága, normái, szokásai, nyelve. A megszólalás műfaja
másodlagos." A Déry-novellisztika kétségtelen jelentőségének kidomborítása érdekében
Sükösd alaposan elveti a sulykot, amikor másodlagosnak nevezi a tőle felsoroltak
megszólalási módját, műfaját, s ezzel olyan életműveket mos össze, mint a Móriczé, a
Krúdyé vagy a Tamásié; és egyenlőségjelet tesz a naturalista történet, a lírai riport, az
ezeregyéjszakás mese, a folklór-mitológia közé. . . Annak a nézetnek a tompítottabb
megfogalmazásával találkozunk itt, amit angol nyelvű tanulmányában (1968) nyíltan
kimond: történelmi fejlődésénél fogva a magyar irodalom elkötelezett irodalom, az ország
legfontosabb kérdéseit vizsgálja, ugyanakkor megvan annak a veszélye, hogy lemarad a
világirodalom fő áramaitól, s éppen nemzeti tartalmánál fogva provinciális irodalom lesz.
Az a világirodalom-felfogás érvényesül itt, amelynek lényegi provincializmusára Illyés
Gyula mutatott rá; nem abból indul ugyanis ki, hogyan funkcionál ez az irodalom a maga
körében, hanem hogy milyen optikában mutatkozik — a mások igényei, elvárásai szerint.
(Sükösd e tanulmányának konkrét kiemeléseivel — amelyben Móricz írói nagyságát is
elismeri —, A puszták népét író Illyés, az Iszonyt adó Németh László vagy Déry Tibor
világirodalmi rangjának méltatásával természetesen egyetértünk.)
A másik oldalon változatlanul megtaláljuk az anekdota védelmezőit. Diószegi András
már idézett érvei mellett Illés Endre „különvéleményét" említhetjük mint közvetlen
választ az újabb anekdota-eüenes kampányra. „A gyors jellemzés, a megbonthatatlan
tömörség az igazi anekdota egyik alkati tulajdonsága" — állítja Illés (1968), s ezt egyaránt
érti a hős- és korjellemzésre; nem idealizálja a műfajt, de méltányosságot kér: az anekdota
„nem tükör, csak tükörcserép. Nem helyettesítheti a regényt, a drámát, a verset, a
tanulmányt — de élénkítheti [. . .] Izgató, serkentő műfaj az anekdota. Sohasem idill, soha
nem bocsát meg semmilyen emberi gyengeséget — legfeljebb az lehet megbocsátó, aki az
anekdotát elmondja, és rosszul, gyáván, megalkuvásokkal mondja el."
Az anekdota körüli irodalomtörténeti, sőt szellemtörténeti harcok persze nem a
hatvanas években kezdődtek. Messzire kalandoznánk témánktól, ha György Lajos
könyvéig (1934) vagy az ő kutatásai nyomán még régebbre akarnánk visszamenni, a „két
ág" vitájában viszont — a líraiság függvényében — föl kell idéznünk Karácsony Sándor
(1944) nyilvánvalóan túlzó, fajiságtól áthatott, de teljesen figyelmen kívül nem hagyható
nézeteit. Németh Lászlóval vitatkozva, aki az anekdotázást mint magyar bűnt marasztalja
el, Karácsony Sándor filozófiailag és genetikailag próbálja megvédeni az anekdotát: „A
magyar jelentéstan tanulságai szerint a magyar jelentések mélyén úgy is objektív és
primitív ősszemlélet nyilvánul. A magyar nyelvbéli tétel , a mondat tartalmaként amúgy
is szereti a képeket. Miért nem lehetne folytatásképpen a magyar gondolatlánc, a nyelvi
szillogizmus keretében meg anekdotázni? Ősszemlélet, kép, anekdota, sokkal logikusabb
és szervesebb összefüggést mutat, mintha azt erőltetném, hogy a jelentés az elvonás felé
tendáljon, a magyar mondat lehetőleg ne képeken, hanem alá- és mellérendelő kötőszó
»értelmén« forduljon, az okoskodás is elvont kategóriákat erőltessen."
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A könyv, amelynek előszavából idéztünk, hasonlóan magyarkodó felhangokkal ugyan,
de könnyebben bizonyítható valóság-fedezettel jellemzi Móricz Zsigmond művének énközpontúságát: „Arról van szó, hogy az ember sajátmagán keresztül érzékeli, érzi,
értelmezi és formálja a világot, jelképesen tehát igaz ez a jelentés, hogy mindenki és
minden, nekem az írónak legalább: én, Móricz Zsigmond. Én, Móricz Zsigmond, ez a mi
írónk jelképrendszerének az egyetlen olyan logizmája, melynek jelentését egyetemessé
tudja tenni. Én, Móricz Zsigmond, egész oeuvre-jében, annak minden sorában ez a
szimbólum. Rendkívül egyszerű, roppant primitív és éppen azért monumentális írói
mesterség ez: mindenki én vagyok, Móricz Zsigmond és az egész világ, voltak és leendők,
még a következendők is: az én világom." Más szóval, a prózaíró lírai alapállásának a
megfigyelése ez, amit Karácsony Sándor előtt és után sokan szóvá tettek a Móricz-életmű
elemzői, ismerői közül.
Az irodalomtörténészek többsége s maga az irodalmi köztudat azonban kitart az
epikus Móricz Zsigmond mellett. Egységesebbnek tekinthető a közvélemény a költő
Tamási Áron számontartásában. Babits írta róla: „írásainak egységét nem a művek
szerkezete adta, hanem az író lírája. A virágcsokor egysége volt ez, s nem az épületé."
Szabédi László, többek között, Tamási zeneiségét hangsúlyozza: „nála a gondolattársítás
olyan mágneses mező erővonalai szerint igazodik, amelynek logikai alkatát erősen befolyásolják zenei tényezők". Németh László Tamási Áron legfőbb érdeméül tudja be,
hogy „a novellát a lehetőség határáig elköltőítette". (Mai értelmezői, így Féja Géza, Czine
Mihály, szintén ezen a nyomon járnak). És ugyanebben az első, 1927-es Tamásitanulmányában íija le a rátalálás lelkesültségével, írása bevezetőjeként-lényegeként:
„Hiszem, hogy a magyar irodalom rendeltetése az irodalom visszaköltőítése lesz. Tőmondatokban írt drámák, természettudományosan lapos vagy esztétásan egyrétű regények
korában, mikor a vers absztrakciók összevellázásába, vagy egy régen-holt ritmus bűvészmutatványaiba hal, a nyelv, a szív, az élő ütem a költés szépítő bódulata, mint száműzött
lelkek settenkednek az írás legalján, szinte reménytelenül, hogy valamikor is visszanyerhessék uralkodó helyüket. Öröm látni, hogy a magyar irodalom akárhogy dörgölőzik
is ehhez a kimerült korszellemhez, mely az irodalmat is angolos simára gyalulná, akár a
bútorait, műfajait mégiscsak a költészet irányában tudja kifejleszteni. Pipiskedhetnek a
próza szép lelkei, a magyar regény eposz lesz, a magyar novella elbeszélő költemény, a
magyar Ига új ritmusok honfoglalása. . . "
E Németh László-idézettel kapcsolatban a kérdés nemcsak az, hogy а XX. századi
magyar irodalom alakulása (fejlődése? ) milyen mértékben igazolta a jóslatot, s milyen
arányban mutatott más utakat, hanem ugyanúgy az is, vajon a „visszaköltőítés" csupán
magyar
sajátosságként
mutatkozott-e
századunkban,
vagypedig
egyetemesebb
tendenciaként kell számon tartanunk. „A próza szabadságharca", a szó tág értelmében,
vajon nem jellemzője a XX. századi világirodalomnak is? S ha igen, milyen helyet foglal el
ebben a Uraiság jelensége?
Mindenekelőtt a modern regény szakirodalmát, az újabb regényelméleteket, a
Dosztojevszkij-, Proust-, Joyce-, Kafka-, Faulkner-, Hemingway-tanulmányokat kellene
áttekintenünk — ami nyilvánvalóan meghaladja lehetőségeinket. A novella-kutatás számbavétele már inkább megvalósítható volna, bár ez is önálló szaktanulmány tárgya lehet. Itt
tehát csak jelzésszerűen utalunk egy-két régebbi vagy újabb szakmunkára, kritikára,
esszére — a világirodalmi perspektívák, kutatási irányok felvillantása érdekében.
4
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E tekintetben Viktor Sklovszkij kitűnő könyve a szépprózáról — „egy író beszélgetése
saját, ötvenesztendős, szépírói és művészetelméleti múltjával" — egyike a legtanulságosabbaknak. Nem egy szigorúan felépített rendszer szerint haladva, de hatalmas
tapasztalati anyagra építve jut el a XX. századi következtetéshez: „A próza művészete az
analízis művészete, a látomás, a megismerés tanulmánya; a megszokottság világából
visszatéríti az ember tudatába a szörnyűt és a gyönyörűt. A próza harcol az efféle
szavakkal: boldogság, bánat, szerelem, halál, harcol a konkrét valóságért s a jelenségek
ama sajátos voltáért, ami a szavak mögött van." Roland Barthes „új kritikája" vagy
Umberto Eco „nyitott m ű " elmélete ugyancsak kapcsolatba hozható a művészetek, az
irodalom — és nem utolsósorban a próza — eszázadi változásaival. Lukács György,
változatlanul a klasszikus realizmus bűvöletében, szintén felfigyel a Virginia Woolf és
Joyce prózájában megnyilvánuló változásokra; más kérdés az, hogy e változást nem tartja
kívánatosnak, szegényedést lát benne — az epikum, a világnézet egysége szempontjából.
Természetesen ma jóval nagyobb azoknak az esztétáknak, kritikusoknak a tábora, akik
ezeket az új jelenségeket (amelyeknek az előzményei legalábbis a múlt században már
kimutathatók) belülről próbálják megközelíteni, minthogy maguk is részben már ezen az
irodalmon, új művészeten — egy átalakulóban levő világban - nőttek fel. Nem a divatnak,
hanem egy reális esztétikai szükségletnek tulajdoníthatjuk tehát, hogy a „tiszta epika"
felbomlása, s ezen belül a líraiság, a lírizálódás jelensége mind gyakrabban jelenik meg,
nemcsak utalásszerűén, hanem mint a kutatás tárgya.
Érdekesek azok a párhuzamlehetőségek, amelyek egyes nemzeti irodalmak között
adódnak. „A próza szabadságharcának" kérdéseivel, a líraiság értelmezésével és értékelésével nemcsak a magyar irodalomtudomány küzd — erről tanúskodik például a román
szakirodalom is. A „nemzeti jelleg" körüli viták érintik a mesélőhagyományt, s főképpen
Sadoveanu esetében a líraiságot. A román prózaírókról írt összefoglalásának bevezetőjében Tudor Vianu a Junimeától számítja a régi technika meghaladását, egyúttal pedig a két
irányzat: a lírai realizmus és az intellektualista, esztéta irány megjelenését. A líraiságot, az
élőbeszéd, a reflexiók jelenlétét fejlődésnek tekinti, az irodalom történetének következő
szakaszában viszont pozitívumként értékeli a narráció, az analízis jogának visszaszerzését s
a megszabadulást a lírai elemektől. Egy negyedszázaddal később Nicolae Manolescu a
kortárs román novella antológiájához írt bevezető tanulmányában örömmel üdvözli az
analitikus és objektív próza előretörését. Ujabb évtized múltán, szintén egy átfogó
novellaantológia előszavában, Coernel Regman megkülönböztető elismeréssel szól az
elbeszélő-költőkről és költő-elbeszélőkről, emlékeztetve rá, hogy a román próza
Eminescuval kezdődik (Sârmanul Dionis, Cezara). A mai román regényről megbízható
képet adó, műfajelméletig és irodalomtörténetileg egyaránt komolyan megalapozott
tanulmányában Ion Vlad egyáltalán nem félti a regényt a költői elemek, a líra beáradásától: új ritmust, méltóságot kaphat tőle. Konkrétan, napjaink román regényei a líraiságnak
a horizont tágulását, a fokozottabb lényegretörést köszönhetik — az elmélkedés, a
megújított mítoszok, a metafora és szimbólum, az allegória és parabola révén. Valószínűleg hasonló kérdéseket — és válaszokat — lehetne megfogalmazni a szerb-horvát, a cseh,
a szlovák, a lengyel vagy akár az orosz novella- és regényirodalom nem jelentéktelen
részével összefüggésben is.
Mindez arra vall, hogy a lira uralkodó jellege, a „visszaköltőítés", a líraság általánosabb
jelenség, semhogy a magyar irodalom egy bizonyos periódusára szűkítve a kérdést,
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gyanakvással nézzük azokat a prózai műveket, amelyek nem a „tiszta" epika jegyében
születtek. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a líra előtérbe kerülése a prózában összefüggésbe
hozható bizonyos karakter-jegyekkel, sajátos történelmi fejlődéssel és az emberi társadalom egyetemes gondjaival.
Mielőtt azonban a teljes képet akarná valaki felvázolni akár egyetlen nemzeti irodalom
valamelyik szakaszában (nem is szólva a komparatisztikai megközelítésről!), előbb a műfaji
problémákat kell részletekbe menően tisztázni, s meg kell keresni egy (több? ) lehetséges
modellt, hogy ne vesszünk el a részletekben vagy az általánosságokban.
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SIPOS LAJOS

A D A T O K A HALÁLFIAI GENEZISÉHEZ 1

Babits kisepikájában a változás jelei mutatkoztak 1918—1919-ben. A pályakezdő
novellákban — akárcsak verseiben — a teremtő fantáziának és a modell-követésnek jutott
döntő szerep.2 A Mythológiában a baudelaire-i teremtésesztétika elvei érvényesültek még,
a főhős és az író lélektani helyzeteinek azonossága azonban az önkifejezés szándékának a
megjelenését is tanúsította. 1921-ben az író még közelebb jutott a valóságos élet bemutatásához. Ekkor, a két évvel korábban elkészült Tímár Virgil fia első publikálása után, a
Pesti Naplóban deklaráltan is a magyar társadalom eseményeinek krónikásává szegődött.
Erről, az új esztétikai cél vállalásáról szóltak az új regényt, a Halálfiait bejelentő első
nyilatkozatok és híradások a Pesti Naplóban szeptember 18-án és az ezután következő
napokban. (Ezek szerint az írások szerint a regény „kínzó társadalmi kérdések egész
sorá"-t mutatja be.) Sokkal határozottabban körvonalazta Babits a Halálfiai célját egy
kéziratban maradt fogalmazványában. Ebben a szövegben a könyvet a „sors végtelen
szövetéből" vett metszetnek nevezte. „Mikroszkóp alá" vette „az életet" — írta —, egy
társadalmi osztály „genezisét" és „kritikáját", egy „Entwicklungsroman"-t, egy „ifjúság
történeté"-t készítette el (BA, 1604). Az élet alapos vizsgálatának az igénye az objektív
valóság elsődlegességének az elismerését jelentette, a túlzások tudatos kerülése pedig azt
bizonyította, hogy Babits igyekezett a valóságból a lényeget kiemelni és megragadni.
Babits az utánzással, a fantáziával, a „teremtés"-sel szemben nemcsak ad hoc ötletként
részesítette előnyben a valóságot. 1919 után nem kerített ugyan sort arra, hogy összefoglaló tanulmányban fejtse ki esztétikai elveit, utalásaiban és megjegyzéseiben azonban
gyakran emlegette a történelmi szituáció fontosságát, a korszak problémái iránti
érzékenységet, az irodalom társadalmi küldetését, a valóság prioritását. Az új klasszicizmus felé című tanulmányában és az Európai irodalom történetében — csupán
ülusztrációként emelve ki két megjegyzést — például ilyen, művészi gyakorlatára nézve
eligazító gondolatok találhatók: a modern mondanivaló — írta le 1925-ben - „nemcsak a
' A Halálfiai első változatáról: Sipos Lajos: Az író és regénye. A Halálfiairól. It, 1976/2. (A
dolgozatban az Országos Széchényi Könyvtár Babits Archívumát BA-val, Babits Mihály: Ezüstkor c.
kötetét - Athenaeum, é. n. - Ek-val, B. M.: Az európai irodalom történetét - Európa-Szépirodalmi,
1957 - Ae-vel, B. M.: Halálfiai c. regényét - Szépirodalmi, 1972 - Hfiai-val, B. M.: Irodalmi
problémák c. gyűjteményt - Nyugat kiadása, 1917 - Ip-vel, Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek c.
könyvet - Szépirodalmi, 1973 - SzL: Nl-lel jelölöm.)
2
A pályakezdő Babits esztétikai nézeteire vonatkozóan: B. M.: Játékfilozófia. 1911. Bergson
filozófiája 1910. In: IEk; B. M.: Petőfi és Arany. 1910. In: B. M.: Ip; Király István:Ady és Babits. In:
К. I.: Irodalom és társadalom. Szépirodalmi, 1976.
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Kortól jött, a Kor világnézetéből szűrődve: hanem a Kornak szól, fontos biztatással,
választ hozva neki, s választ várva tőle": az európai irodalomról szóló könyvében pedig a
valóság fontossága mellett tett hitet: „A puszta valóság adatai - írta — színesebb és
gazdagabb történeti regényeket adhatnak, mint akár Walter Scott-félék"; kiegészítésként
pedig hozzátette: „Egyáltalán, aki egyszer felfedezte a valóságot, mi szüksége többé a
fantáziára? " (Ek 158, Ae 380, Ek 162, 175, 217.)
Ezekből az elszórt utalásokból nem olvassuk ki azt, hogy Babits a külső, a tényleges, a
valódi élet minden vonatkozását akarta ábrázolni. A Halálfiait kommentáló szavai és ezek
a nyilatkozatok azonban kétségtelenné teszik, hogy az 1919 utáni epikai alkotásokkal
kapcsolatos írói célmeghatározásban és esztétikai programban minden korábbinál
erősebben jelentkezett az objektív lét ábrázolásának kívánsága. Az a távolság rövidült meg
Babits gyakorlatában, ami a holt matéria, az anyagi világ, az ebből született, bergsoni
értelmezéssel telítődött, tudattá vált élet és a műalkotás között a pálya kezdetén még
megvolt. 3
Ez a változás akkor bontakozott ki Babits epikájában, amikor a Nyugtalanság
völgyé ben eltűntek a szerepversek, megszűnt a distancírozás, kialakult az új, sajátos
énköltészet és az új poétika is.
1921 szeptemberében egy, a közelmúltat vizsgáló regény megjelenésének a híre nem
keltett különösebb föltűnést Magyarországon. Akkor mindenkit a háborút megelőző
korszak, a harc, a forradalmak, a nemzeti tragédia foglalkoztatott. Természetesnek tűnt,
hogy ebben a helyzetben (a világirodalom háborús regényei, a századfordulót elemző
művészi tablók, Ford, Hemingway, Remarque, R. Rohand, illetve Gorkij, Thomas Mann
és Martin du Gard alkotásai előtt) — Babits is a világháború előtti korszakhoz fordult. Az
ő nemzedéke számára ugyanis hirtelen lesüllyedt, távoli messzeségbe, szinte irrealitásba
került az 1914 előtti idő. Úgy tűnhetett, hogy az államkeretek széthullására, a háború
elvesztésére, a kor új eszméinek a kialakulására csak ebben a távoli múltban kereshettek és
remélhettek magyarázatot.
Vallató szándékkal nyúltak a múlt eseményeihez ebben az időben a politikusok és a
történészek is. A Tanácsköztársaság vezetői — mindenekelőtt Kun Béla és Lukács
György — az emigrációban megjelent cikkeikben a forradalom bukásának az okait elemezték. Hirdetett és vallott céljuk az volt, hogy a világ proletáriátusát és a magyar munkásosztályt egyaránt megóvják a hibák megismétlésétől. A forradalomban résztvevő többi
vezető — Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Böhm Vilmos — más szándékkal kezdett a
munkához. Károlyi a fehérterrort leplezte le, Jászi Oszkár nem a múltra, a jövőre gondolt:
azt remélte, hogy 1919 őszén meg lehet még valamit menteni a polgári forradalom
eredményeiből: Böhm Vilmos a Tanácsköztársaság honvédő háborúját igyekezett elfogulatlanul bemutatni. 4
3
Vö: Király István: I. m.; B. M.; Bergson filozófiája; Nagy József: A mai filozófia fó' irányai.
Franklin, Bp. 1923.
4
Vö. Kun Béla: Válogatott írásai. Kossuth. Bp. 1959; Lukács György: Önkritika; Korvin Ottó; A
fehérterror társadalmi Hinterlandja; Párt és ifjúsági mozgalom Magyarországon stb. In: L. GY.;
Történelem és osztálytudat. Magvető', Bp. 1971; Károlyi Mihály: Magyar válság; Keresztény kurzus és
hazafiság; Nyílt levél Karintia munkásaihoz stb. In: K. M.: Válogatott írásai. Gondolat. Bp. 1964.
I—II. к; К. M.: Hit, illúziók nélkül. Magvető, 1977\ Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás.
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Szekfű Gyula történész nemcsak a közelmúltat értékelte nagy hatású könyvében, az
1920-ban megjelent Három nemzedékben.5
Azokat az okokat próbálta földeríteni,
amelyek a világháborúhoz, a forradalmakhoz, az Osztrák—Magyar Monarchia fölbomlásához vezettek el. Vizsgálódásait éppen ezért terjesztette ki a XIX. század közepétől
kezdődő egész korszakra: az 1848-as magyar forradalomra, a kiegyezésre, a dualizmus
korára és a XX. század első húsz évére is. Szekfű — szakítván a századforduló liberális
hagyományaival — azt igyekezett bizonyítani, hogy a magyar történelem utolsó száz éve,
az egymást váltó három politikus nemzedék kora, a liberalizmus térhódításával a
dekadencia, a tévelygés és sovinizmusával együtt az elnemzetietlenedés szomorú korszaka
volt. A forradalmak, amelyek a szellemtörténeti iskola fölfogásában a társadalom betegségét, a hanyatlást jelzik, nálunk is törvényszerűen elbuktak. Nemcsak azért, amiért a
forradalmak általában halálra vannak ítélve (a szellemtörténészek szerint ugyanis törvényszerűen ellenforradalomba torkollnak), hanem azért - s ez Szekfű könyvének a legfontosabb gondolata —, mert a változást előkészítő eszmék: a liberalizmus és a radikalizmus idegen volt és maradt a magyarok számára. A forradalmakkal, írta, minden esetben
tévútra jutott nálunk a fejlődés. A társadalmi bajok orvoslását csak reformok révén
lehetett volna megvalósítani.
Babits számára nem ilyen tanulságokat kínált a múlt. Nem vállalkozhatott a forradalom apológiájára, hiszen nem volt módja azonosulni az eseményekkel, még kevésbé
fogadhatta el azonban Szekfű Gyula gondolatait. Nem tehetett magáévá olyan történelmi
magyarázatot, amely elvetette 1848-at, kiközösítette a radikálisokat: Jászi Oszkárt és
Justh Gyulát, s amely úgy mutatta be Adyt, mint „a 48 óta száradó magyar nemességnek
beteg virágá"-t, aki — miután megtagadta őt osztálya — „eladá testét-lelkét az új zsidó
Budapestnek" (i. h. 368; 372).
Babits 1920-ban más úton jutott el a mindenkit foglalkoztató társadalmi és történelmi
kérdésekhez. Abban a beszorítottságban, amelybe 1919 őszén került, arra kényszerült,
hogy a nagy vihart kavart önkommentáija után is, továbbra is személyes sorsára, eszméire,
életére fordítsa figyelmét. A Magyar költő kilencszáztizenkilencben
megjelenése után
azonban már nem tettei eredményét, hanem azokat a szándékokat kellett mérlegelnie,
amelyek ezeket a tetteket involválták és meghatározták. Ebben az átfogó, általános, kor
kívánta önvizsgálatban azonban nem maradhatott meg csupán a közelmúltnál. Azok a
babitsi eszmék ugyanis, amelyeket más-más szándékkal, de egyaránt támadott akkor
Szabó Dezső, az ellenforradalmi sajtó és Szekfű Gyula, a régmúltban gyökereztek. A
negyvennyolcasság, a liberalizmus és a reakciós konzervativizmus megvetése részben
családi hagyomány, részben a költő ifjúságának eszmei tartalma volt. Amikor tehát az
eszmék háborújában ezek megtagadására került a sor, akkor Babitsnak a saját három
nemzedékét kellett volna megtagadnia: anyai nagyapja, Kelemen József és annak legjobb
barátja, a velük egy házban élt Döme János honvédtisztek szabadságharcos emlékét, az író
gyermekkorát kísérő Honvédalbumot és Kossuth tiszteletét, a Zoláért rajongó idősebb
Babits Mihály, az apa liberalizmusát és a maga eszméit: fiatalkora érdeklődését a századelő
szocializmusa iránt, Jászi Oszkár és Szabó Ervin barátságát és az 1919-ben teljes szívvel és
fenntartás nélkül vállalt Ady-kultuszát. Az én rabságába, a tökéletes partikularitásba
5

Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Élet Irodalmi és Nyomda R.T.
kiadása. Bp. 1920. Bővített változat: SZ. GY.: Három nemzedék és ami utána következik. 6. kiadás.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp 1940.
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bezárt költő cselekedeteinek helyességén meditálva, így juthatott el az utolsó száz év
történetéhez. Ahhoz az objektív valósághoz, amely Szekfú könyvében számokban és
statisztikákban megjelent, Babits családjában pedig a kezdetektől egyéni sorsokban jelen
volt.
A múlt, az ősök emléke, a gyermekkor miliője felbukkant már a legelső Babits-versekben is. A valóság azonban sajátos funkciót töltött be ezekben az alkotásokban. Nem a
társadalmi mondanivaló alapját biztosította, mint Illyés Gyulánál, nem lett forrása a
prózának, mint Mikszáthnál és Móricznál. Babits életének és környezetének valósága, a
gyermekévek villanásos emlékei és az otthoni táj elsősorban hangulati forrást jelentettek a
korai művekben, olyan anyagot, amelynek segítségével a költő a konkrét világhoz tudta
kötni a versek intellektuális tartalmát (vö. Vile potabis, Édes az otthon, Anyám nagybátyja, régi pap, A csengetyűs fiú) A világháború alatt és a forradalmakat követően
változás történt ebben a vonatkozásban is. A pályakezdés elszórt utalásai után megszaporodtak azok a költemények, amelyekben legalább egy-egy kép erejéig föltűnt az
otthon és a gyermekkor világa. Ezekben a művekben is helyet kaptak apró történetek,
epizódok, szokások, az alkotásokban azonban alapvetően más lett a költő egykori
sorsának, emlékeinek a funkciója. A szülőföld és a gyermekkor erkölcsi tartalommal
telítődött, s a Bibliához, a középkori irodalomhoz és az Isteni színjátékhoz hasonlóan
etikai értékítélet hordozójává vált. A gyermekvilág és Szekszárd az „idegen", „gonosz",
ezer zajjal, „rémítő" arcokkal teli bűnös várossal szemben a romlatlan szépséget és a
tisztaságot képviselte (Előszó, Szálló nap után). A múltat idéző versekben ezzel a
funkcióval tűnt fel a domb alatt heverő város, „kit elhagyott", meg a Bartina (Szekszárd,
1915 nyarán), a szülőház, a szőlőlugas, a vén köhögős kút, a pince, a félszer (Régi kert), a
friss kávé illata, a diákos ész, az otthoni munka és a nagy reggeli séták emléke is (Szüret
előtt, Őszi pincézés, Régi friss reggeleim, Reggel). Az 1914 és 1920 között írt versekben
nemcsak a szülőföld és a gyermekkor képei sokasodtak, és nem csupán az emlékanyag
funkciója változott. A konkrét élmények, emlékké alakulva, már kitöltötték egy-egy
műalkotás egész keretét is (Régi kert, Őszi pincézés). 1920-ra így a vers nem maradt meg
csupán reflexiónak és meditációnak, mint korábban volt, hanem bizonyűs értelemben
emlékezés is lett.
Az emlékezés azonban már nem pusztán az izolált én történetét fogta át. Az 1920
decemberi Nyugatban megjelent Csillagokig! című vers tanúsága szerint Babits fölismerte,
hogy egyéni élete szoros szállal kötődik az előző generációkhoz, a „magyar korok
mélyei"-hez, a „tér meg az idő távolá"-hoz, a „testvéréletek ritmusá"-hoz, a nemzet
életéhez. A költő, emlékeinek, sorsának újraélése közben, 1919-ben és 1920-ban utat
talált a nagyobb közösséghez is.
Babits élete nemcsak a versek utalásaiban, képanyagában, az alkotások élményvilágában, lírai átírásában hagyta ott lenyomatát 1920-ban. Októberben és novemberben a
költő adatról adatra is elmondta életét Szabó Lőrincnek. A beszélgetésekből kikerekedett
önéletrajz a legfontosabb időszakot ölelte föl: a gyermekkort, az inspiráló fiatal éveket és
az egész sorsot eldöntő fiatalember-korszakot (SzL: NL). Ebben az életrajzban azonban
mégsem bukkant föl meghatározó, életes élmény. Az emlékezet, amely általában a fontos,
világnézetileg döntő dolgokat őrzi meg, 6 Babits esetében inkább apró, véletlen, talán
6

V ö : Veres Péter: Előszó a Számadás első kiadásához. In: V. P.: Válogatott művei. Szépirodalmi,
Bp. 1973. 598.
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indokolatlan eseményeket regisztrált. A szabadságharc például nem heroizmusában vagy a
Habsburg-gyűlöletben jelent meg, mint ahogy Gárdonyi Géza előtt valósággá vált szülei
elbeszélésében. Babits emlékeiben a nagy időket már csak a puszta tények és relikviák
képviselték: albumok, egy szerelmi történet és egy kard, amit az elbeszélés idején kölcsön
adtak egy egyetemi tanár rokonnak a díszmagyarhoz. A későbbi évekből is olyanféle
emlékeket mondott el Babits, mint amilyeneket (utalásban) sokszor emlegetett már
verseiben: a szőlőpusztulást és az új venyigék beszerzését, a dióverést, a gyermekkor
kedves kutyáját, Lordot, a pécsi diákéveket; megidézte ebben az elbeszélésben a szőlőhegyet, a városvéget, anyját, apja halálát és kanonok nagybátyját (vö. Intermezzo, Édes az
otthon, Isten kezében, Emléksorok egy pécsi uszodára, Szőlőhegy télen, Városvég,
Anyám nevére, Anyám nagybátyja, régi pap). A személyekhez fűzhető apró epizódok
csupán kommentárokkal egészültek ki az önéletrajzban. A kommentárok azonban sohasem tettek hozzá semmit a versben vagy a Timár Virgil fiában előbukkant emlékekhez.
Ez az önéletrajz végig a Timár Virgil fiában megvalósult múltszemléletet mutatta. Az
író csak a részletekre emlékezett, de a részleteket sohasem kötötte össze szervesen. Az
emlékezésnek nem szabott gátat: azt mondta el, talán a szabad asszociáció pszichológiai
föltevéséből kiindulva, ami eszébe jutott. Az egyes tények ebben az egymásmellettiségben
nem váltak el egymástól: együtt szerepeltek Babits elbeszélésében olvasmányai és
gyermekkorának történetei, emlékei, apjának liberális eszméi és az ezredéves kiállítást
követő vacsora leírása. Külön érdekességet jelent a Centrál kávéházban kezdett és különböző éttermekben tovább mondott önéletrajz belső elrendezése. Babits nem a világ
befogadásának a folyamatát állította előtérbe, nem személyisége kialakulásáról, fejlődéséről beszélt. A történetben háttérbe szorultak a külvilág eseményei, az író főként félig
öntudatlan gyermekkori élményeit mondta el, a gimnáziumi éveken átsiklott, külön
figyelmet szentelt nemi vonatkozású emlékeinek. Néhol úgy tűnik, mintha (mintegy
analízisben) a tudat alá szorított élményeit akarta volna leginkább elmondani. Ebben a
majdnem exhibicionista őszinteségben természetesen nem jutott hely azoknak a sokkal
fontosabb tényeknek, amelyek pl. a Keresztül kasul az életemen lapjain fölbukkantak. A
Szabó Lőrinccel folytatott beszélgetések azonban nem a sorsfordító emlékek hiánya vagy
az esetleges levonható pszichológiai következtetések miatt jelentősek. Ez az önéletrajz
azért volna fontos, mert alkalmat adott Babitsnak arra, hogy egymás mellé tegye a
versekben megszaporodott és új funkciót kapott életélményeket, s mintegy bizonyítsa
magának is: életében és családja történetében egy valóságos regény anyaga várja az
egyberendezést és művé szervezést.
A regényforma már huzamosabb ideje foglalkoztatta akkor az írót. 1910 után egyre
inkább ez a műfaj határozta meg az egész magyar irodalom alapvető tendenciáját. Egymás
után jelentek meg Török Gyula regényei {A porban, 1910 és Л zöldköves gyürü, 1918),
Szini Gyula Egy sápadt asszony (1910), az első magyar önéletrajzi regény, Laczkó Géza
könyve, a Noémi fia (1917), a Sárarannyal és Az isten háta mögöttel megindult Móricz
nagyepikai sorozata (1911), 1912-ben pedig megjelent Kaffka Margit regénye, a Színek és
évek. Móriczcal, Színivel és Kaffkával egyidejűleg Babits is megpróbálkozott a regényforma lehetőségeivel: 1913-ban megírta a Gólyakalifát, 1916-ban pedig hozzákezdett
második nagyepikai alkotásához, a Kártyavárhoz. Ebben az évben, a Ma, holnap és
irodalom című tanulmányában már magyarázatot is talált a műnem térhódítására: az
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irodalom - írta - „kétségkívül az új közönség igényeinek nyomása alatt" hajlott a
„lírától a regény felé". (Ip 261.)
1920-ban, amikor Babits a Halálfiai írásához kezdett, feltehetőleg nem az irodalomszociológiai tényező volt a döntő. A regény keletkezéséhez valószínűleg sok minden
hozzájárult. A közönség igénye mellett inspiráló momentum lehetett a Karácsonyi
Madonna sikere, az erős önvizsgáló szándék, a gyermek- és ifjúkor intenzív gondolati
újraélése, a Timár Virgil fidban megpróbált, valóságra építő írói módszer és általában a
műfaj kínálta lehetőség is.7
A Halálfiai témával minden bizonnyal 1920 nyarán szülővárosában kezdett el foglalkozni az író. Szekszárd általában is inspiráló hatással volt Babitsra, az otthon most is
könnyen elindíthatta a „mesét". 8
Az első följegyzés, amely az Archívumban a regényre vonatkozóan található volt, egy
Babits Angéla osztályfőnök által aláírt, elrontott, 1920. július 7-én kelt bizonyítvány
hátán olvasható. Ez a följegyzés csak adatokat és mondatfoszlányokat tartalmaz. Például
ilyeneket: „Ákos 88-ban halt meg, Imre 99-ben — Csinálunk egy kis haboskávét — Auróra
néni tudja, hol van az almáijomkulcs? — Amikor jön Erzsi mondani, hogy a kártyán
Gyula vesztett — Oh, Nelli, milyen boldog is vagy te, hogy biztos jövedelmetek van —
Színészek jöttek. Mi bajod Erzsike — Hát mindennap színházba járunk, tudod, most azt
mondja a Juli néni, hogy a Gyula sárga selyemruhát — Vali a gyerekének vágta a
szempilláit, hogy hosszú szempillájuk legyen — stb." A feljegyzésekben előforduló adatok
azt mutatják, hogy az író először szorosabban és formálisabban akarta összekapcsolni
családja történetét és regényének a világát. Ebben még eredeti nevén szerepeltette volna
édesanyját, Aurórát, másodunokatestvérét, Geiger (Dienes) Valériát, talán külön, két
alakban akarta megírni Ákos nagybátyját, Kelemen Józsefné Rácz Innocenciának, a
regénybeli Cenci néninek korán elhunyt fiát, valamint Ujfalussy Imrét, Cenci néni
tüdőbeteg, fiatalon elpusztult unokaöccsét. 9
Ekkor, 1920-ban még nem alakult ki az íróban a mű határozott terve. Ezt jelzi a
Hagyatékban — az idézett följegyzés mellett — található regényvázlat is. A vázlatban nincs
' B a b i t s maga egyetlen momentumot említett a regény keletkezéséről szólva. A könyv megjelenése
után egy interjúban, arra a kérdésre, hogy miért éppen most, 1927-ben „kívánkozott ki" belőle a
történet, a következőt mondta: „Most? Mondjuk inkább, hogy hét évvel ezelőtt." Körülbelül akkor
kezdett foglalkozni ennek a regénynek a tervével. „A nagy válságok idején, amelyek csakugyan
magamba és mondhatnám, magasba fordítottak. Olyan magasságba, ahonnan már nem elveket látni,
hanem csak tényeket, sorsokat, eseményeket." Négyszemközt. Babits Mihály a Halálfiairól. Literatura,
1927. 197.
8
Babits kiadatlan versei között található a Dunántúl című költemény. A kézirat, melynek másik
oldalán a Halálfiaira vonatkozó javítások olvashatók, a következő szakasszal zárul:
„S te, együtt o t t h o n és mese,
hova bús szívünk hazarándul,
ihless meg, leghívebb hazánk,
Dunántúl!" (BA)
9
A Babits-családra vonatkozó adatokat a következő forrásokból vettem. Babits István személyes
emlékei. Babits István és e dolgozat szerzőjének beszélgetése 1975 őszén; Babits gyermekkori emlékei
Szabó Lőrinc lejegyzésében. I. m.; Buday László: Babits Mihály őseiről. Magyar Csillag, 1942; Csányi
László: Babits valósága. Jelenkor, 1969. 9 7 1 - 9 7 5 . Koháry Sarolta: Flóra és Ilonka. I. m.; VendelMohay Lajosné: „Áll a régi ház még. . ." Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum kiadása, Szekszárd, 1974.
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szó „kínzó társadalmi kérdésekről," hiányoznak a mű végleges szereplői és eseményei, a
szerepeltetett nevek pedig nem jeleznek semmiféle autobiografikus szándékot. A házasságtörési históriát összefoglaló vázlat pusztán egy lélektani regényt ígért. íme a vázlat:
„1892 nyár
1. Géza megjelenik és vágyik mindeme. Gyulába szerelmes mindkét asszony.
2. Madamé majdnem meghódítva. És akkor mulatság. A nagy ajándék. A gyilkosság.
1892 ősz
3. A prédikáció. A szökés. Itália.
4. Hintássné és két leánya.
5. Gyula züllése. Megfosztják a diplomától. Válás. [Babits utólagos jelzéssel megcserélte a 4. és az 5. pontot, a 4. pont középső mondatát áthúzta.]
1893 tavasza
6. Madarné otthon. Hallja, hogy Gyulát megfosztották a diplomájától.
1894 tavasza. Felmegy Pestre. Visszajön.
A vázlat az első följegyzéssel csupán néhány ponton érintkezik. Mindkét helyen szó
van Gyuláról és a két asszonyról, s az első leírt rész is sejteti, hogy a történet középpontjában egy házasságtörés áll. Az iménti regényterv többet elárul már Babits elképzeléseiről.
Az író itt sem a cselekménnyel akarta jellemezni hőseit, hanem láthatóan a pillanatnyi
helyzetekre — a négy évszakkal jelzett lélektani állapotra — összpontosította figyelmét.
Babits ebben a lineáris szerkesztésű, zárt kompozíciójú történetben — akárcsak a Tímár
Virgil fiában — valószínűleg belső elemzéssel keltette volna életre az eseményeket.
Az író 1920 nyarán—őszén még nem kezdett hozzá ehhez a históriához. Ennek a
halasztásnak lehetett külső oka is. Az 1920-as szekszárdi nyaralás után nehéz periódus
következett Babits életében. Feltehetőleg augusztus közepétől tartózkodott Budapesten,
ezután rendezte sajtó alá a Nyugtalanság völgyét, ekkor zajlottak az Erato körüli
bonyodalmak, nyilván lekötötték a Nyugat belső problémái, idejét kitöltötték a Szabó
Lőrinccel folytatott beszélgetések és a Baudelaire-fordítás gondjai. Lehet azonban, hogy
az író belső okok miatt nem nyúlt a regényhez. Könnyen elképzelhető, hogy Babits ebben
a formában szűknek érezte a szerelmi történetet, lehet, hogy azok a közvetlen privát és
társadalmi tapasztalatok és azok a családi mozzanatok, amelyeket föl akart használni a
mű megírásához, ekkor még nem rendeződtek el benne végérvényesen.
Az író a Halálfiait 1921 tavaszán, olaszországi útján kezdte el írni, nem messze
Firenzétől, „Fiesole csodálatos dombján, a világ egyik legszebb látványa előtt: nem
törődve még e látvánnyal sem, teljesen befelé fordult szemmel, belső látványokba
veszve . . . " (BA, 1604). Ekkor már nemcsak egyetlen házasságtörést kívánt ábrázolni.
Legelőször a történet időtartamát tágítottaki, szélesebb mederbe terelte az eseményeket,
a főhős mellé fölvonultatta a mellékszereplőket, a cselekményt kiterjesztette két
generáció életére. A szerelmi történetet pedig összekapcsolta családja sorsával: az események középpontjában álló asszonyt olyanokkal vette körül, akikhez modellként
nagyanyját, apját, ismerőseit és saját magát használta föl. A regény „földrajzát" is
meghatározta. Az első részben beiktatott egy murit, melyet a Csörge-tón tartottak, a
második részben pedig egy szőlőpusztulást; mindkettő a századvég Szekszárdjának volt
nevezetes helye, illetve eseménye. A tóra Babitsék présházából nyílt kilátás, a filoxera
pedig, amely jelentős kárt okozott Cenci néninek is, a szekszárdi domboldal kincsét
pusztította el. Ez az időben, térben, szereplőkben kiszélesített változat már felölelhetett
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korokat, többrétű eseményeket, több irányba mutató eszméket, problémákat. Jól mutatja
ezt a regényhez készített (s szintén a Babits Archívumban található) következő vázlat is:
„Évek. I. Előélet. Pletyka. Imruska. Napok. II. Hintásséknál. Lekvárfőzés.
Folytatás. III. Casinói dáridó. Gyula szerelemvallása. Gyanű. Csörgetói muri. Vonathistória.
Ismét hónapok telnek el.
IV. Miska a perronon s hazajön. Nelli elmegy Gyulával. Velence. Az ítélet. Erzsi és
Gita.
S évek suhannak el.
V. Imruska. Elviszik. Cenci néni élete. Nelli a sötét szobában. Imrust visszaviszik.
Szőlő [olvashatatlan szó] Gyula levelei. Nelli Pestre megy. Az idegen szobában.
Esztendők utolja.
VI. Nelli visszajön."
Babits ezt a tervet már nem tette félre. A változaton tovább dolgozott az olaszországi
utat követő szekszárdi nyaralás során. Szülővárosában különösen alkalmas helyet talált a
munkához: fölvitte magával az írógépet a présházba, kiült az épület elé, innen belátta a
„csodálatos dombokat" és az egész környéket. 1 0 Ez a látvány, amely — Babits szavaival
élve — ,közelebb állt ama belső látványok színhelyéhez," mint a fiesolei, különös
inspirációt jelentett. A regény most már gyorsan készült. Augusztusban (a végleges terv és
talán néhány kész fejezet birtokában) Babits már a kiadásra is gondolhatott. A mű
októberben kezdődő közlésére (egy levele tanúsága szerint) Mikes Lajos vállalkozott a
Pesti Naplóban (BA). A regény első részlete — Kárpáti Aurél szeptemberi interjúja után —
október 5-én jelent meg a lapban. Babits nyilván arra számított, hogy Budapesten is
fennakadás nélkül tudja majd írni a folytatásokat. Babitsné azonban már október 22-én
arról panaszkodott egy Szilasinénak küldött levélben, hogy a regényírás férje minden
idejét kitölti és minden erejét felemészti; a munka később még nehezebb lett: az év végére
egy-egy folytatás elkészítése már „az egész napot igénybe vette". (BA).
A Pesti Napló a regény közlését 1922. január 17-én fejezte be. A 66. folytatás, az
utolsó, Nelli hazatérését mondta el. Ebben a részletben két külön világ ütközött meg
egymással. A Rácz Ne Ilié és a Cenci nénié. A fiatalasszony, aki kalandot, eseményt,
változatosságot, szenvedélyt várt az élettől, megszégyenülve, reménytelenül tért meg pesti
útjáról. Gádorossal, mint egyetlen választható lehetőséggel a hétköznapok és a szürke,
kicsinyes napi munka világába került vissza, a halottak közé.
A regény legutolsó soraiban a „Halál fiai vagyunk mindannyian!" gondolattal és
ítélettel, amelyet Nelli fogalmazott meg, Babits szembeállított egy másik lehetőséget is. A
Cenci néni magatartását. A konok öregasszonyét, aki soha nem kérdezett semmit, nem
siránkozott, nem ábrándozott, hanem tette, amit kellett: „dirigálta a cselédet", begyűjtötte a termést, s aki mindig a jövőre, az életre, a gyűjtésre gondolt.
Babits a Halálfiait igazában nem fejezte be a halálba érkezett Rácz Nelli és az élettel
makacsul birkózó Cenci néni jelenetével. Már a Kárpáti Aurélnak adott interjúban, a
közlés kezdete előtt beszélt arról, hogy elsődlegesen történelmi regényt írt („Ha csak az
életrajzunkat írjuk meg: az is történeti regény" - mondta), s ebben a történelmi
1

'Kárpáti Aurél: Babits Mihály; Pesti Napló, 1921. szept. 25. 3 - 4 .
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regényben nemcsak az apák, hanem a fiúk életét is meg akarta írni. A Pesti Naplóban
megjelent alkotás így csupán első részlete lehetett ennek a nagy tervnek. Az „unalom"
idejét, ahogy Babits nevezte ezt a kort, követnie kellett volna a Millennium idejének, az
Ady előtti korszak ábrázolásának, s „a szörnyű Sors"-nak, ama rettenetes háborús vihar
bemutatásának, ami visszavonhatatlanul a múltba süllyesztette Rácz Nelli életét. A
Hagyatékban föllelhető egy táblázat, amely a szereplők életkorát tünteti föl 1848 és 1918
között hat különböző évben, 1883-ban, 1892-ben, 1896-ban, 1900-ban, 1907-ben és
1914-ben. Az így kiemelt évek azt bizonyítják, hogy Babits valóban tovább akarta írnia
regényt, be akarta mutatni — az 1892-94-gyel zárult első rész után - az ezredfordulót, az
Ady föllépését követő időt, a világháború kezdetét és az összeomlást is. A táblázat szerint
a teljes regény súlypontja áthelyeződött volna az 1900 utáni évekre, az író nemzedékének
bemutatására. Imígy:

Döme
Gita
Imruska
Nelli kisfia

1848

1883

1892

1896

1900

1907

1914

1918

19

54
1

63
10
6

67
14
10
3

71
18
14
7

78
25
21
14

85
32
28
21

89
36
32
25

A regény sohasem készült el ebben a kibővített, továbbfejlesztett formában. 1922 után
Babits félretette a munkát. A Halálfiai folytatására az 1925-ös feldafingi út alkalmával
kerített sort. Szilasiéknál, a starnbergi tó partján álló nyaralóban dolgozott a regényen.
Szilasi Vilmos később kelt leveleiből úgy tűnik ki, mintha a nyaralás alkalmával Babits egy
nagyobb résszel készült volna el (Szilasi 1925 decemberében már a „gyönyörű regény"
remélhető közeli megjelenéséről írt), az író azonban akkor is nehezen haladt előre.
Mindenesetre most már nem tette félre a müvet, s folyamatosan készített el az egyes
fejezeteket: Sátordy Imre gyermekkorának nagy eseményét, az ezredéves kiállítást feltehetőleg 1925 decemberében írta meg, valószínűleg két hónappal később kerített sort a
sóti gimnáziumi évek bemutatására és Sárody bíró halálára. 11 A Halálfiai azonban
1926-ban a feltételezhető folyamatos munka ehenére sem lett kész. Babits különösen
sokat kínlódott a befejezéssel. Ebben az évben mindenhová magával vitte a kéziratot:
nyáron Esztergomba, az év végén az újtátrafüredi téli pihenésre, s amikor sem itt, sem ott
nem haladt a megfelelő módon, megtanult még szőni is, bizakodással elfogadva azt a
babonát, amely szerint a szövés közben könnyebben születnek meg a gondolatok, s így
gyorsan sikerül majd befejeznie nagy regényét. 12
A Halálfiai, amely az utolsó oldalon egy új regényt, a folytatást ígérte, végül is 1927
közepén jutott el az olvasóhoz.
Az olvasóközönség is, az irodalomtörténet is csupán az 1927-ben megjelent végleges
formában tartja számon a Halálfiait. A regény első változata, a teljes műnek a Pesti
1

' Szilasi Vilmos levele Babits Mihályhoz 1925. dec. 11-én; Az ezredéves kiállítás egy részlete egy
1925. dec. 22-i levél hátán, a sóti gimnáziumi évek történetének egyik epizódja egy 1926 februárjában
kelt levél üres részein olvasható. OSZK Babits Archívum.
12
Gyergyai Albert személyes közlése.
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Naplóban publikált mintegy háromszáz oldalnyi darabja kívül rekedt az érdeklődésen. 13
Az újságban közölt változat azonban jóval több, mint egyszerű variáns. A folytatásokban
megjelent Halálfiai és a kész regény megfelelő részei között olyan alapvető különbözések
vannak, amelyek egyformán vonatkoznak a történet egészére, a cselekményre, néhány
jelenet szerkesztésére, a regényhősök egyéniségére, a mű stílusára és a műfaji jellegzetességekre is. Ezeknek az eltéréseknek a számbavétele — úgy tűnik — fontos adalékokat
szolgáltathat Babits prózaírói fejlődéséhez.,
A Pesti Naplóban hat fejezetre osztott regény a múló évek leírásával kezdődik. Egy
szürettel. Ezen a szüreten, miközben a bor gőzében Magyarország sorsa kavargott, vörösen
és hangtalanul lefordult székéről és meghalt a házigazda, Rácz Józsi vármegyei tisztviselő
és földbirtokos. Felesége, Cenci néni számára ezután a küzdés évei következtek. Négy
gyermekéről kellett gondoskodnia. És mivel a vagyon ekkorra lassan elúszott férje kezei
között, a szőlő meg alig termett többet, mint amennyi alkalmat (sokszor inkább ürügyet)
adott a nagy szüretek tartására, a következő generációnak a föld már nem volt elégséges a
megélhetésre. Cenci néninek gyerekei számára más lehetőséget kellett keresnie. Ösztöndíjat járt ki fiainak, a lányokat a tűzhely mellé parancsolta. Ő maga pedig megpróbálta
rendbeszedni a szőlő dolgait. „Már kora hajnalban lehetett látni vékony kis alakját, mely
szinte kicsire görbült, mint a szőlőtőkék . . . A napszámosok már fönn érték a hegyen",
személyesen felügyelt a munkára, ellenőrzött mindent és mindenkit. A szőlő lassan
helyrejött, évről évre többet termett, Cenci néni pedig a bor árát pontosan és hiánytalanul
behordta a bankba azon adósságok törlesztésére, amelyeket még férje csinált annakidején.
Nelli, az idősebb leány, aki számára egy piros szalag a hajában elérhetetlen álom volt a
nehéz években, a konyha ügyeit irányította, s csupán feszes vizitekre járt, nagyritkán
bálokba. Cenci néni maga választotta ki Nelli leendő férjét. A vőnek kiszemelt fiatalember, Sátordy Miska, csendes, nyugodt, megbízható embernek látszott. Kötélnek is állt,
s amikor befejezte a joggyakorlatot, megtartották az esküvőt. Az ifjú pár Sóton telepedett
le. Sátordy, aki a helyi törvényszék bírája lett, a városban találkozott régi egyetemista
társával, a város egyik ügyvédjével, a helyi lap szerkesztőjével, Hintáss Gyulával. Hintáss
mindenben Sátordy ellentéte volt. Könnyedség és könnyelműség, felszínesség, csillogás,
sziporkázóan szellemes (bár néha olcsó) ötletek és ripacskodás jellemezték a társaságban
is, a magánéletben is. Az ő házasságukat — ellentétben Sátordyéval — az asszony ragaszkodása tartotta össze. Hintássné, Erzsi — aki Sátordyék házigazdája, Döme bácsi révén
rokonságban is volt Nellivel — az élet új oldalát mutatta meg Cenci néni lányának: a
mindenre jogot és mentséget adó szerelem erejét. Sátordyné Erzsi házasságában nap mint
nap tapasztalta a szerelem ilyen hatalmát. A két család ugyanis — főként azután, hogy
Hintássék Döme bácsi szomszédságába költöztek — állandóan együtt volt. Döme bácsi,
Sátordy és Hintáss nagy kedvvel vitatkozott. Az öreg, aki honvédtiszt volt hajdanán,
gyűlölte az osztrákokat és megvetette Sátordyt, mert az állam embere lett, s az „elvtelenséget és korrupciót" fedezte és ügyészként védte Tisza Kálmán rendszerében, de ugyanúgy megvetette Döme Hintásst is, aki meg az ő szemében cinikus, elvtelen machiavellista
volt csupán. Az évek közben észrevétlenül múltak. Meghalt Imre, Nelli testvére, a
tüdővész elvitte Ákost, Döme bácsi fiát, Sátordyéknak gyermekük született, Imruska. A
történet ezen a ponton kiáradt, mint a tó, lelassult, s a „Napok" leírása következett.

1

' É r d e k e s módon a korabeli kritika sem vett tudomást erró'l a változatról.
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Babits itt három jellemző epizódot mutatott be: a gyermekek játékát (egy spárgára
erszényt kötöttek, s azt a ház előtt haladó, az erszényért titokban lehajló felnőttek orra
elől berántották), Hintássék estébe hajló „délutánját" és a következő napi lekvárfőzést. A
játékot mindenki másként értékelte. Döme bácsi számára például a játék egyformán
mutatta a felnőttek kapzsiságát és a gyermekek elvetemültségét, az általános züllést, a
haza összeomlását. De Döme szemében a felnőttek játéka még erkölcstelenebbnek tűnt.
Kárhoztatta a délutáni pezsgőzést és az utána következő mulatozást, a Hintásséknál
gyakran megforduló Wintersberg báró kocsikázásait és költekezését (a báró diákként
Sátordy és Rácz Imre iskolatársa és Cenci néni vendége volt); az egykori honvédtiszt még
jobban megvetette volna azt, amit már nem látott: Hintáss ripacskodó udvarlását, az
ügyvéd első csókját a gyermeke után eredt Nelli nyakán. De ezt már nem láthatta. A
„délutánról" hazament, megállt szobája ajtajában, elhunyt feleségére gondolt, fiatalsága
járt az eszében. Felötlöttek benne a dicsőséges napok emlékei. Szinte látta magát mint
ifjú katonát és hadsegédet „A Perczel Mór táborában". Gondolatai ezután elkalandoztak.
„Egy másik aggastyánra gondolt, aki valahol messze Torinóban talán épp olyan elhagyatottan ül szobájában, mint ő". Szivét keserűség szorongatta. „Nincs ebben a
nemzedékben szabadságszeretet! — ötlött föl benne. — Mulatnak, építkeznek, vasutakat
csinálnak és közben ünneplik a császár-királyt! Már beleszülettek a rabságba, s nem is
érzik." És miközben Döme a haza sorsára gondolt, Hintásséknál előkerült a gitár, a férfiak
a kártyaasztalhoz ültek, az asszonyokat kis ügyeik foglalták le. Az átmulatott este után
mindkét házban rossz hangulatban kezdték másnap reggel a munkát. Hintássné egyedül
maradt fájós fogával — a férje egy névnapra ment, és az eltartott délutánig. Nelliéknél
lekvárfőzés következett, ezt azonban megzavarta a náluk látogatóban volt Cenci néni
készülődése és elutazása. Erzsi, nem bírván az egyedüllétet, átment Nellihez, és furcsa
dolgokat mondott. A szerelemről beszélt, arról, hogy Hintáss már nem őt, hanem Nellit
szereti, de ő félreáll, dolgozni fog, eltartja majd lányait. Sátordyné ebből a patetikus
szóáradatból nem sokat értett. Őt a komolyan vett háztartás gondjai kötötték le:
vigyázott, nehogy a lekvár odakozmáljon, pontos időben ebédet tálalt, kisfiának kora
délután uzsonnát adott. Hintáss fellengzős tirádáiban és Hintássné romantikusan
kiszínezett előadásában csupán homályosan érezte meg a komédiázást, a tisztátalanságot
és a zűrzavart. Ekkor még szilárdnak hitte a maga világát: a kötelességekből fölépített
hétköznapokat. A többivel lényegében nem is törődött. Azzal a Csörge-tói kirándulással
sem, amelyre az ügyvéd hívta őket.
A történet ezzel a három eseménnyel indult el a végkifejlet felé. Ez a rész jól mutatta
a gádorosi, só ti világ kicsinységét. A férfiak ebben a környezetben már nem hasonlítottak a
nagy elődökre: a Perczel Mórokra és Döme Jánosokra. Az ő életüket már más dolgok
töltötték ki: a legértékesebbekét a Hivatal, a többiekét a névnap, a kaszinó, a mulatozás, a
konvencionális, érzés nélküli és erkölcstelen széptevés. Az ideálok ebben a világban a
múltba süllyedtek, nevetségessé váltak. Már nem vonzották a fiatalokat sem. Döme bácsi
dohogása nem volt etikai minősítés a szemükben. Annyira eltávolodtak már a szabadságeszménytől és 1848 hősiességétől, hogy a két világfölfogás és értékrend között a
konfrontáció lehetősége is kizárt volt. Az egyes figurák magatartásából és akcióiból is
látható: az alakok lelkük szerint sem méltók tágasabb, szélesebb horizontú sorsra, mint
amilyent az élet nekik nyújtott. 1 4
1
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" Vö: Lukács György: A regény elmélete. Magvető, 1975. 560.

A regény harmadik fejezete egy kaszinói dáridó leírása. A történet itt kilép a két család
életéből; Babits megrajzolja azt a környezetet, amely Sátordyt és Hintásst körülvette: az
„úri osztályt"-t. A mellékalakok bemutatásának a színhelye - a magyar novella- és
regényirodalom kedvenc tere — már sejteti, hogy a két családban (a Rácz Józsiéban és a
Hintáss Gyuláéban) megismert értékrend és életszemlélet az egész társadalmat jellemzi.
Babits ezen a ponton lehetőleg történéssel „dolgozik"; a kaszinóba érkező emberekhez
egy-egy eseménysort kapcsol. Szabó Gábor főtanácsost napirendje leírásával jellemzi,
Kováts Lacit ruhatárával, lehetőségeivel, a kaszinó körüli csellengésével mutatja be, a
rajztanárt és a tornatanárt foglalkozásuk ürügyén kapcsolja be a történetbe. Az író ezen a
ponton előlép az események mögül. A történet jelen idejéhez és az ehhez fűzhető
múlthoz most odakapcsolja a jövőt, s az eseményeket ebből a .jövőből" visszatekintve
szedi rendbe. Babits ennek az éjszakának rejtélyes, sorsokat meghatározó voltát akarja
érzékeltetni, s mivel az események egymásra hatása és az azok közötti összefüggések
„láthatatlanok" (amint írja) —, ezért pusztán csak az egyes, elszigetelt történések számbavételére vállalkozik. Az események azonban — Sót közönségének tudatában — még sok
évvel később sem rendeződtek el. Az író, aki ezt a kisvárosi közös tudatot reprezentálja,
ezért a jövőből visszatekintve sem tud sokkal többet, mint amit a történet jelen idejében
tudni lehetett. Sorra veszi az eseményeket. Először Hintáss viselkedését írja le. A
„pletyka" szerint az ügyvéd a kaszinó előtt Sátordyéknál a pénz hatalmáról beszélt. A
pénz — mondta — igazi hatalmat ad, „a pénz jó kulcs,. . . láncokat old", a pénzzel — tette
hozzá —, most elszökne, Itáliába menne, itthagyná a világot. Erre az éjszakára gondolva a
kisváros közönsége második helyen a kaszinói mulatozást emlegeti. Ezen az estén
Wintersberg báró ötezer forintot vesztett a kártyán, ezret adott a cigánynak, lehordatta az
asztalt és újat rendelt. Kováts Laci, aki elől a gyerekek a zsinórra kötött erszényt szintén
berántották, s akinek ez az esete már-már anekdotikus történetként újra meg újra
fölbukkant (s aki egész este azért remegett, hogy az általa megrendelt egy üveg bort ki
tudja fizetni), - Kováts Laci egyre izgatottabban figyelte a báró költekezését. S amikor a
gazdag ember egy pénzzel töltött erszényt akart a cigánynak dobni, a kisvárosi iktató fia
már nem tudott parancsolni magának: pénzt kért Wintersbergtől. A mulatozás a Kováts
Lacinak odavetett pénz és a kaszinói társaság szerenádjának a leírásával ért véget. A
harmadik tény, a következő napi megrökönyödés volt. Reggel ugyanis pillanatok alatt
mindenhová eljutott a hír, hogy a furcsa mód meggazdagodott Kováts Lacit megölték,
kirabolták. A hírt először Nelli és Erzsi, később Sátordy és Hintáss kommentálták. Az
asszonyok főként sajnálkoztak, „Nelli valami különös kegyeletet érzett a szegény Laci
iránt; délelőtt levette a konyhaszekrényről a Sótvidéki Közlöny egyik régebbi számát,
amely rojtosra vágott szélekkel a polcot díszítette s amelyben véletlenül Laci egy verse
volt: kivágta a verset s betette az imakönyvébe." Sátordy, aki hivatalánál fogva is érdekelt
volt az ügyben, a bűnöst kereste; úgy gondolta, hogy a tettes csak „a létra alacsonyabb
fokain" lehet, s ezért a muzsikáló cigányokat gyanúsította. Hintáss más oldalról közelítette meg a kérdést. Ebben a gyilkosságban, akár a gyerekek erszényes játékában,
pszichikai, filozófiai problémát látott. „A bűntudat titkos és fölényes hatalmá"-t
emlegette, a bűnt mint „nagyszerű hatalomértés"-t interpretálta, s a törvény megsértését a
fölszabadulás (Nietzsche terminológiájával: a hatalom) jeleként értékelte. Miközben
Sátordy a Hintássékkal való szakítás szavait fontolgatta magában, az ügyvéd mindennél
messzebb ment: talán tudatosan, talán meggondolatlanul azt állította, hogy Nelliért ő is
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képes lenne ölni. Ezt a „vallomást" különbözőképpen fogadták a jelenlevők. „Nelli
azonban vörös lett, és elakadt a lélegzete. Félénk szívének sok volt, ami két nap óta
történt vele: alázatos lelke ijedten kereste a rendeset, a kötelességet, ami megnyugtathatta
volna... Bizonyos, hogy valami hibát követett el, hogy ilyen helyzetekbe" került gondolta. „És nem volt senki körülötte, aki megérthette v o l n a . . . " Az asszony tapasztalatok híján, tudat alatt - a könyvek után igazodott. „így történt, hogy szerette volna
azt, amitől rémült és hitte azt, amit nem hitt és nem aszerint érzett, amit biztosra vett,
hanem éppen aszerint, amit lehetetlennek t a r t o t t . . . " Áhítozott a rendkívüli után, kívánta
a szerelmet, azt, amely a nyíltan udvarló, csélcsap Hintásshoz még a megalázkodás árán is
odakapcsolja a feleségét. Ebben a zűrzavarban Nellit nem érzelmei kormányozták, hanem
a könyvekből tanult „szenvedély" és „kaland" modellje. Azt a romantikus kapcsot, amely
csak az ő képzeletében élt, most egy valódival helyettesíthette. Ha összerakta a „Napok"
történetét - Hintáss udvarlását, a nyakát ért csókot, Erzsi patetikus szavait, az ügyvéd
szerelemről szóló szónoklatát és legutolsó „vallomását" — talán méltán hihette, hogy a
regényekben megismert szerelem várja őt. Ebben az önelemzésben Nelli csak egyben volt
biztos: „alapjában semmi rokonszenvet sem érez Gyula iránt — inkább ellenszenvet és
félelmet". És mivel mindig a kötelesség szerint járt el, most is azon „tűnődött", mi a
szokás az irodalmi séma szerint „ilyen helyzetben, mi a kötelessége". Ez a szerelem, ha
egyáltalán az volt, nem azt a kalandot kínálta neki, mint a regényekben, ahol a hősnő
mindig teljes szívvel és hittel készül az új szerelemben rá váró új életre. (Nelli esemény várását ugyanis nem motiválta igazán semmi. Nem kellett menekülnie az egyre ellenszenvesebbé váló férj elől, mint Flaubert Bovárynéjának, Hintáss udvarlásából nem
sugárzott az a megváltó, nagy szenvedély, mint ami Tolsztoj hősnőjét, Anna Kareninát
elragadta, bár — ez kétségtelen — a helyzet modellje azonos volt.) Sátordyné, aki nem
„elgondol"-ta, hanem inkább „homályosan érez"-te a dolgokat, már az első pillanatban, a
lehetőség felmerülésekor „büntetés"-ként tekintette a Hintáss és közte kialakuló viszonyt,
hiszen az — jól érezte az asszony — osztálya hagyományos etikai rendjével nem egyeztethető. Mégis „kikerülhetetlennek tűnt föl előtte" minden, „köteles vezeklésnek. . . s arra is
el volt készülve, hogy a világ előtt talán éppen ez a büntetés lesz bűnné. . . " . „Mindez
azonban... csak nagyon határozatlan gondolat volt, amikről nem tudott számot adni. A
homályos, kusza érzésekkel elfoglalt Sátordyné az ügyvéd előbbi meghökkentő mondatának a hatása alatt volt még (ölni tudnék magáért — mondta Hintáss), amikor egy
pillanatra egyedül maradtak. Hintáss, aki lényegében mindig csak színészkedett, megismételte az előbbi mondatot. A megrémült asszony azonban menekült előle, s nem
válaszolt a vallomására. Ezután következett Sátordy és Hintáss beszélgetése. A bíró azt
kívánta, hogy volt iskolatársa ne kompromittálja feleségét, az ügyvéd pedig — miközben
felháborodottan visszautasította a gyanúsítást — bevallotta: szereti Nellit. Az ezután
következő párbeszéd (amely szó szerint megegyezik mindkét változatban) megállapodással zárul: a két család közösen elmegy a Csörge-tói kirándulásra, azután azonban
útjaik elválnak. A Pesti Naplóban rendkívül hosszúra nyúlt harmadik fejezet a kirándulás
leírásával ér véget. Ez a rész csak stílus, méret, arány szempontjából különbözik itt-ott az
1927-es változattól; ebben a változatban az utazás, a fürdőzés, Hintáss monológja a
szerelemről és a nőnek kijáró szabadságról, a vihar, a vonat szándékos vagy véletlen
eltévesztése, Hintáss és Sátordyné közös utazása már a végleges formában található meg.
A következő, a negyedik fejezet, amely 1921-ben „Ismét hónapok telnek el. . ."
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címmel jelent meg az újságban, sok vonatkozásban más, mint a teljes regény megfelelő
része. 1927-ben az írói kommentár lépten-nyomon megszakította a leírást és a belső
monológot (Babits ekkor már intellektualizálta a történetet, talán Proust, talán Romain
Rolland inspirációjára), 1921-ben azonban ennek még nincs nyoma: ekkor még akadálytalanul haladt előre a történet. A regényben itt pontosan az figyelhető meg, ami a Timár
Virgil fiában is tapasztalható volt: a hősök életrendjében megvalósuló változás előtt és
után a külső világról a belsőre vetül a nagyobb fény, az események leírásának a helyére a
hősök meditációjának a bemutatása kerül. A Pesti Naplóban a negyedik fejezet eszerint
alakul. A rész Sátordynak, Hintássnénak és a gyerekeknek Sótra érkezésével kezdődik.
Erzsi már a vonaton nagy jelenetet rendezett, szidta a férfiakat, Sátordy nem szól semmit.
Imruskával, kisfiával volt elfoglalva. A bíró másnap hivatalba ment, „tíz óra tájban
hazaszökött, hogy lássa, megjött-e a felesége." Az úton a sürgöny kihord óval találkozott,
aki Hintáss telegramját hozta. Ez arról értesítette, hogy az ügyvéd és Nelli együtt utazik, s
egy levélben mindent megmagyaráznak majd. Sátordy nyugalmat erőltetett magára és
elindult Hintássék háza felé. A kisvárosban a botrány híre gyorsan elterjedt. S miközben a
szökevények rettenetes nászútja megkezdődött (ez lett a fejezet címe 1927-ben), a
helybéliek ítélete már keményen pattogott : elítélték az asszonyt. Pedig — amint ezt Babits
1921-ben kiemelt, párbeszédes formában leírta— Nelli nem volt lázadó, makacs,
könnyelmű, szerelmet hajszoló. Ellenkezőleg. „Félénk volt és megnyerő. . . Azt tette,
amit mondtak neki. . . Asszonyi kötelességek gépe volt.. ."; a szerelem „ijesztő és terhes
szó volt füleiben: egy frázis, mellyel szemben nem tudta kötelességét"; Sátodyné, a
hagyományos nevelésben elnyomorodott lélek — éppen ezért — mindenképpen meg akart
szabadulni útitársától. Egy közbeeső állomáson azonban, ahol az éjszakát töltötték egy
váróteremben, hirtelen minden visszavonhatatlanná vált. Az ügyvéd, félreértve a feltűnést
kerülni akaró asszony egyik mozdulatát, „mintegy elragadtatva szenvedélyétől s nem
nézve a világot, csókolni kezdte a kimerült és akaratlan nőt". Nelli pedig „lehajtotta fejét,
és engedelmeskedett, mint egész életében; tűrve a szót és a csókot". A Pesti Naplóban
ezen a ponton az események részletezése megszűnik. Az író visszatér a regény első
fejezetének módszeréhez, s nagyobb időközök mozaikszerű leírásával vezeti tovább a
történetet. Hintáss és Sátordyné együttlétét ilyen villanásnyi képekből építi össze: leírja
az ügyvéd költekezését, Nelli borzongását, aki a legolcsóbb ebédek, a napi stoppolás és a
szűkös, beosztó életmód után semmiképpen nem tudta megszokni a süppedő szőnyeget, a
csillárokat és a velencei tükrök csillogását. Az 1921-es változatban ezután a sótiak életét
festi le Babits. (A teljes regény 76 oldala — az idézett kiadás 170. oldalának második
bekezdésétől a 247. oldalon 7-sel jelzett alfejezetig tartó rész — hiányzik a Pesti
Naplóból.) Először Erzsi sorsát mutatja be (az asszony tanulni kezdett, a helyi cisztercita
tanárok jártak hozzá és segítették), majd a válóperről számol be (ezt egyszerre indította
meg Sátordy és Hintássné).
Az ötödik-hatodik fejezetben még nagyobb időszakokat lép át Babits. Itt „évek
suhannak el", ezeket az éveket az egymás fizikai közelségében élő, de egymástól lélekben
elszakadt, külön világba vetett három szereplő: Imruska, Cenci néni és Nelli tudatán
„áramoltatja" át az író. Az „évek" mindhárom esetben más lenyomatot hagynak. A
gyerek kis világában biztonság és bizonytalanság ver tanyát, Cenci néni életében a munka
szabja meg továbbra is az élet rendjét, Nelli sorsában pedig a minden korábbinál teljesebb
kiszolgáltatottság érvényesül. A fejezetben először Imruska sorsa kerül a középpontba.
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Fejlődését azonban sajátosan mutatja be az író. Nem a gyermek nyiladozó értelmét, egyre
bonyolultabb érzelmeit, a világ befogadását tárja az olvasó elé, hanem homályos félelmét,
(Kierkegaardra visszamenő, a franciákra, talán Gidre emlékeztető) szorongását, kusza és
tisztázást talán nem is igénylő gondolatait írja le. Imruska mentalitása - a Pesti Naplóban - nagyon hasonlít az anyjáéra. Ő is „sztoikus rezignációval szemlélte a dolgokat.. ."
Ezzel a félelemmel vegyes érzéssel utazott el Cenci néni kíséretében Gádorosra is. Nem
akart az anyjával találkozni (a Pesti Naplóban — minden különösebb indoklás nélkül —
értesülünk arról, hogy Nelli visszaérkezett anyjához), Imruska „emlékeitől kezdett félni",
attól, hogy „élete egészen megváltozik" majd.
A fejezet második részében Cenci néni élete és a szőlővel folytatott hadakozása kerül
előtérbe. Ez a rész (amely a regényben „A gádorosi danaidák" címmel közölt fejezet több
bekezdését is fölhasználja) nemcsak a leírás módszerében, hanem a cselekmény színterében és problémavilágában is visszakanyarodik a Halálfiai indulásához. Ebben a részletben
is újra kell kezdenie Cenci néninek az életet. A filoxera ugyanis elvitte a szőlőt, elpusztította a hegyoldalt, mindenütt új gazdák tűntek föl, a régiek — a Gőzsi Pepik — vagy
meghaltak, vagy végleg valamelyik hivatalba vonultak vissza. Csupán Cenci néninek volt
még ereje a munkához. Új vesszőket hozatott, új kölcsönt vett föl a banktól, újult erővel
folytatta a hadakozást. Döme, kis barátja nélkül maradván, sokat szidta az öregasszonyt.
Cenci konoksága és merészsége, az amerikai szőlővessző megrendelése már-már érthetetlen, elítélendő dolog volt az egykori honvédtiszt szemében. Ugyanúgy ítélte ezt
Döme, mint ahogy nem szűnt meg bírálni mindenkit és mindent maga körül: Sátordyt és a
kort, amelyben egyre mélyebbre süllyedtek az emberek.
Az ötödik fejezet utolsó részében Nelli további életét írja meg Babits. Az asszony az
„utolsó pénzéből" megváltott jeggyel visszaérkezett az anyjához Gádorosra, maga mögött
hagyott mindent. Az író, aki ezeken az oldalakon a cselekedeteknek az érzelmi indítékait
írja le, a lélektani elemzés segítségével igyekszik magyarázatot találni a dolgok alakulására.
Először Nelli pillanatnyi érzelmeit írja le. Ezeket az érzelmeket a kiszolgáltatottság, a
kétségbeesés, a döntésre képtelen jellem és a különleges helyzet egyformán meghatározza.
Sátordyné ebben a kiszolgáltatottságban visszamenekült gyermek-énjéhez. Mintegy elhárítja magától a felelősséget, s azoknak a gondolatoknak a körében él, amelyek a
„szökéssel" és a ,kalanddal" kapcsolatban a dolgok kezdetén fölmerültek: a bűn, bűnhődés, büntetés etikai mozzanatai visszatérő motívumai ekkori tépelődéseinek. Az
asszony, aki a felelősség tekintetében nem lett igazán felnőtt (nem engedték őt azzá
válni), a gyermekkori büntetés, a „Sötét Szoba" menedékéhez fordult. Ebben a helyzetben Imruska látogatása inkább teher volt. A gyerek ugyanis annak a világnak volt a
valóságos üzenete, amelyet Nelli legszívesebben az álmok körébe utalt volna vissza. Hiszen
abban a világban neki is döntenie kellett. („. . . üzenjen Miskának? " - tépelődött. Vagy:
„ . . . lépjen föl ő is az utolsó pillanatban a Sótra visszavivő kocsi lépcsőjére? " — Ezek a
kérdések fogalmazódtak meg benne akkor, amikor kisfia hazautazásáról szó volt.) Jelleméből, egész életéből azonban nem az önálló döntés következett. Nelli egy rövid intermezzo után — lelkében a teljes belenyugvás érzésével — visszatért a Sötét Szobába, a
házimunkához, a szőlőhöz. Gondolatban élte tovább az életét. Az események, amelyek
gépiesen követték egymást, igazában nem érintették meg. A gondolatok is inkább saját
pillanatnyi léthelyzetei körül keringtek. Sátordy, Imruska csak egy-egy pillanatban tolult
föl emlékezetében, csak annyira, hogy bűntudatát táplálja. Hintássra is bűntudattal
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gondolt. Arra a hírre is, amely szerint az ügyvédet megfosztották diplomájától. Magát
vádolta az eseményekért, azt kutatta emlékeiben, hogy hol követett el mulasztást.
A Pesti Naplóban publikált Halálfiai Sátordyné és Hintáss sorsának párhuzamos bemutatásával ért véget. A férfi élete végleg vakvágányra fut: örül a szabadságnak, a városi
életnek, a modern kornak, s ezenközben egyre lejjebb csúszik, anyagi nehézségei
támadnak, találmányokkal bajlódik, kétes környezetbe kerül, elveszti tartását, egyéniségét. Az asszony is csak nagyon bizonytalan kísérletet tesz a kitörésre. Hintáss könyörgő,
majd kioktató leveleinek kézhezvétele után (időközben megszületett gyermekével) fölmegy Pestre, öntudatlanul nagy reményeket fűz ehhez az utazáshoz. Élete elrendezését
reméli. Az a lehangoló környezet azonban, amelyben Hintáss él, és az a mód, ahogyan él,
végleg szertefoszlatja minden ábrándját. Az asszony Pesten, Hintássra várva „egyszerre
belátta, hogy nincs segítség!" Egyetlen dolog lehetséges csak: „nyugodni és csöndben
maradni" abban a környezetben, amelybe vettettek: Hintássnak Pesten, Sátordynak
Sóton, a Hivatalban, neki magának pedig Gádoroson. Azt kell tenni, „amit a pillanat
akar", „az ember ne akarjon több, elevenebb lenni, mint amilyenre az Isten, az élet
alkotta és szánta.. ." Sátordyné megérezte ezt a kikerülhetetlen és elkeserítő predestinációt, megérezte azt is, hogy a „Kor"-ral, az „iszonyú erők"-kel szemben az ő nemzedékük, a századvég generációja tehetetlen. Légüres térbe születtek bele, s ezért törvényszerűen halottak. A halál fiai. Ez a felismerés húzódik meg Sátordyné erőtlen, kusza
gondolatai mögött. Ez magyarázza utolsó tettét: hazautazását, Gádorosra való megérkezését, végérvényes elmerülését a szürke hétköznapokba.
Mindössze ennyi a Pesti Naplóban publikált Halálfiai históriája. Az összefoglalásból
kitűnik, hogy ebből a változatból, a teljes regény első feléből jelentős részek hiányoznak.
Teljességgel kimaradt — főbb különbségeket említve — a gyilkossággal gyanúsított pincér
históriája, lényegesen rövidebb volt Kováts Laci története, Hintássék velencei tartózkodásának, a Sharpinger bankárral való találkozásának, Sátordy és fia gádorosi pihenésének a leírása, nem szerepelt a Pesti Naplóban Sátordy előléptetése, az általa kimondott
(és a Kováts Laci gyilkosát sújtó) halálos ítélet következményeinek és Hintáss sóti
látogatásának bemutatása (az ügyvéd azért, hogy klienseit, akiknek a pénzével Velencébe
utazott, ki tudja elégíteni, Sátordytól és Dömétől kért pénzt); az 192l-es változatban nem
olvasható három nagyon fontos részmozzanat sem: Sátordyné elhatározása, hogy otthagyja Hintásst és anyjához költözik (erre a Sharpingerrel való találkozás után került sor),
Döme távirata (melyben Hintáss sóti látogatása után mintegy utasítja erre a menekülésre
unokahúgát), továbbá Nelli terhessége (ezt az 1927-es regényben a bankárral való találkozás előtt veszi észre az asszony).
Minden elmaradt passzusnak külön jelentősége van. A gyilkos pincér és Scharpinger
nélkül az újságban publikált változat világa lényegesen szegényebb. A pincér históriája
ugyanis fölvillantja a társadalmi helyzet igazságtalanságait és fonákságát, az újgazdag
kapitalista pedig, akihez egy hasonnevű pécsi és egy szekszárdi bankártól egyformán
kölcsönzött vonásokat az író, 1 5 jól mutatja azt a változást, amelynek révén más keleteurópai országokhoz hasonlóan a múlt század végén a gazdasági élet irányítása nálunk is új
kezekbe került. Az úgynevezett történelmi középosztály e két cselekménysor segítségével
1s
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disszertáció. Bp. 1973. Kézirat; a Halálfiai modeiljeiró'l: vö. Csányi László: Babits valósága. I.m.
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bekapcsolt miliővel együtt a regény mikrokozmoszán belül is kiegészült azokkal a
társadalmi tényezőkkel, amelyek ekkor egyre inkább meghatározták az ország sorsát.
Az 192l-es és az 1927-es változat alapvető eltéréseket mutat a hősök jellemét, a regény
belső világát és az egyes jelenetek belső megszerkesztését illetően is. Leginkább szembetűnő Sátordyné alakváltozása. Babits őt a kiteljesedett regényben sokkal aktívabbnak,
céltudatosabbnak, modernebbnek, egyéniségéhez képest „romlottabbnak" mutatja be.
Sátordyné, aki passzivitásban, az élet elviselésében Timár Virgil rokona (erre a tényre utal
az, hogy róluk szólva a kisregényben is, itt is leggyakrabban a csiga-élet szimbóluma tűnik
föl) — 1921-ben még csak sodródik az eseményekkel, még lelke mélyén sem próbálja meg
azokat irányítani, nem próbál élethelyzetéből kitörni. 1927-ben más a helyzet. Babits az
asszonynak izgalomra, kalandra, eseményre, saját életre várását, a szerelemre való vágyakozását sokkal inkább előtérbe állítja: egyrészt Nelliről szólva jóval többször emlegeti a
szerelmes regényeket, mint a kor ideálját, a házasságtörést mint a menekvés egyik
formáját, másrészt azt is sejteti, hogy Sátordyné talán maga is szívesen eljátszaná
Maupassant valamelyik feleség-főhősének sorsát — szelídebb és középszerűbb formában,
hasonlóan Thury Zoltán vagy Bródy Sándor alakjaihoz. Másként szólva: az asszony
jellemét úgy alakítja az író, hogy abban adva legyen egy szerelmi kaland lehetősége is.
Erre a Kováts Laci históriája kínálkozik jó alkalomnak. 1921-ben, amint idéztük,
Sátordyné még pusztán általános sajnálatot érzett Kováts Laci fiatalon elpusztult élete
miatt. Az, hogy a meggyilkolt költő egyik versét kivágta és imakönyvébe tette, még nem
lépte túl az almanachos—biedermeieres együttérzésből, részvétből, megdöbbenésből
táplálkozó sajnálatot. A teljes regényben Babits azt sugallja, hogy — elvileg — talán Kováts
Laci és Sátordyné között is kialakulhatott volna valamilyen regényes kapcsolat. Az író
erre két helyen is utalt. Erzsikének arra a kérdésére felelve, hogy szereti-e az urát — egy
kicsit elmélázott; „ . . . eszébe jutott, hogy egész délelőtt elő akarta keresni a Sót és
Vidékét, a Kováts Laci múltkori verseiért, melyekről tegnap az a gyanúja támadt, hogy
őhozzá szólnak; de hát ez csak nem bűn? " — nyugtatta meg az asszony magát. Azután
kiderült, hogy a meggyilkolt Kováts Laci szobájában, a gyilkosság felfedezése után, az
asztalon szerelmes verseket találtak. Ez a hír végigfutott a városon, s eljutott Sátordynéhoz is. Az asszony, aki a költemények hősnőjében magát hihette, levette a polcról az
újságot, kivágta belőle a fiatal költő versét, s betette imakönyvébe, pontosan úgy
(egészítette ki 1927-ben Babits), „ahogy a szerelmesek szokták". Babits ennek az utólagos
beszúrásnak a hírértékét megpróbálta csökkenteni a részt követő magyarázattal,
Sátordyné esetleges, elképzelhető vonzalmát Kováts Laci iránt úgy tüntette föl, mintha
abban a regények után történő igazodás lenne a legdöntőbb. A regényekben pedig
— amint ezt az asszony unalomig olvasta az Erzsikétől kapott könyvekben — a gyilkosságot mindig kísérte a szerelem is, hiszen a Szerelem kora volt ez, amint azt Babits
megjegyezte a regény egyik - Kort reveláló — passzusában.
A szereplők jellemének kisebb-nagyobb változtatása mellett 16 a két alkotás között
szembetűnő a regényvilág, a világszemlélet, a tónus különbözősége. 1921-ben a Halálfiai
16
A legelső jegyzetekből jól kiolvasható, hogy Babits legelőször egészen másként alakította a
jellemeket. Hintáss - e kéziratos változat szerint - komolyabb, műveltebb, ambiciózusabb volt,
irodalmi babérokra áhítozott, Budapestre vágyott, Sátordynét inkább sajnálta. A följegyzés szerint
Sátordy - erős kártyásként - közelebb állt a kisvárosi előkelőségekhez. Babits itt talán jobban
előkészítette a szökést: Sátordyné életében - írta - minden érdekesség Hintásséktól jött. . . stb. (BA)
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világa szűkebb, a kontúrok élesebbek. Ezt a szűkebbre vonást Babits főleg azzal érte el,
hogy határozottabban szembeállította egymással a nagyapák és az apák nemzedékét: a
Döme bácsi szabadságharcos eszményeit és a szabadság nihilizmusát, a schopenhaueri
pesszimizmust.
A Pesti Napló változatában Döme János, egykori honvédtiszt fontosabb szerepet
játszik. Egyetlen, domináns vonással bemutatott alak ő itt: a változatlanul képviselt
negyvennyolcassággal, a nemzeti függetlenség és a Habsburg-gyűlölet eszméjével jellemezte őt az író. Erkölcsi tisztaságára, komolyságára, emelkedett szempontjaira irányul
az olvasó önkéntelen figyelme; figuráját nem azok az epizódok határozzák meg, amelyek
az 1927-es változatban a legjellegzetesebbnek hatnak: a pincébe való botorkálás és csendes
iddogálás, meg az a beszéd, amelyet a kis Imruskának tart a hazáról és az elnyomatásról
(egy légycsapóval hadonászva) akkor, amikor az a bizonyos erszényes játék a tudomására
jut. 1921-ben nem ezek a majdnem karikaturisztikus mozzanatok a döntők. Döme
— ekkor — elvont idealizmusával maradéktalanul a letűnt, nemesebb kort képviseli. Ebben
a formában konkrétabb is, személyesebb is 1848 emléke; külön hangsúlyt kap két tény.
Az első: Döme 1848-ban Perczel Mór hadsegéde volt, közvetlenül képviseli tehát azt a
történelmi hagyományt, amelyet a Dunántúlon és Szekszárd környékén a Bezerédyek és a
Perczelek jelentenek. A másik: Döme negyvennyolcassága nem szelídült csendes berzenkedéssé, hiszen a kiegyezéssel szemben a teljes tagadást képviselő Kossuth sorsa az egykori
honvédtiszt naponként felötlő gondolata még. Ez a két részlet, amelyeket jelzésszerűen
idéztünk a narratív struktúra összefoglalása során, az 1921-es Halálfiaiban különös
nyomatékot adnak Döme szavainak. Ebben a változatban világosabbá válik: Cenci néni
fanatikus földszeretete, munkája, szorgalma és Döme republikánus erkölcse a megtartó,
fölemelő, megmentő, a második nemzedék opportunizmusa, léhasága és nihilizmusa az
értékromboló, züllesztő és elpusztító. Azzal, hogy Babits 1921-ben Dömének és gondolatainak nagyobb szerepet adott — a regény eszmeiségének ezt a vonását erősítette. Ez pedig
azt jelzi, hogy az 1920-as, 21-es években, a Trianon okozta történelmi sokk hatására
Babits úgy érezte: a magyar társadalomnak, amelyiknek újra kellett kezdenie sokmindent,
a kialakult társadalmi, politikai, lélektani helyzetben a negyvennyolcasságban testet öltő
ragaszkodás, tisztaság, hűség elégséges morális alapot adhat a megoldáshoz. Az azonban,
ahogy a végleges változatban az író csökkenti 1848 és Döme bácsi pátoszát, arra mutat,
hogy Babits hamarosan felismerte: a magyar függetlenségi gondolat a XX. században nem
táplálkozhat a XIX. század nemes, de anakronisztikus liberalizmusából. Röviden szólva:
1925—27-re nyilvánvaló lett, hogy a kor kérdéseire adható társadalmi magyarázatot nem
visszafelé és nem morális síkon, hanem előre nézve és politikai vetületben kell keresni.
Ennek a formája azonban akkor még nem volt kézenfekvő. Csak az volt biztos, hogy a
jövőt nem a pusztuló dzsentrik vagy művész—tanár fiaik jelentik; a jövőt — Babits
gondolatát ismételve — a szabad paraszti apák gyerekei adják majd. Azok, akik kívül
állnak azon a körön, amelyet a halál fiai népesítenek be (Halálfiai, 706; 722—728).
Az 192 l-es Halálfiaiban a mű szerkezete, az egyes jelenetek szerkesztése is más. Babits
szinte a geometrikus törvények szerint építette föl ekkor az alkotást. A regény hat része,
amely (terjedelmi, eszmei, poétikai okoknál fogva) inkább csak öt egységnek tűnik,
ritmikusan rendeződik el. Az író legrészletesebben, legaprólékosabban a harmadik
fejezetet, a kaszinói dáridózás történetét írja le. Ez a fejezet terjedelmét tekintve is a
legnagyobb, ebben tágítja ki Babits a regény világát az általános szférájába. Ezt a fejezetet
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Babits a szerző és a műalkotás viszonyának alig észrevehető megváltoztatásával is elkülöníti a többitől. Az ezt megelőző és az ezt követő részekben az író a leírásnak
hagyományosabb, természetesebb módját választotta: úgy van jelen a műalkotásban, mint
az az előadó, aki szükség esetén szól csak bele a történésbe, de nem tolakodóan, hanem
inkább tartózkodóan, éreztetve mindenttudását, de nem zavarva meg a történet menetét.
A harmadik fejezetben Babits elhagyja az epikus elbeszélésnek ezt a módját, és egy kicsit
jobban érzékelteti, inkább központba állítja saját narrátori szerepét. Nem nevezhető ez a
leírásmód ekkor sem — Wellek—Warren kategóriáját használva — romantikus—ironikus
módszernek, hiszen az író nem idegeníti el magától a művet, ebben a változatban sem
érzékelteti a szerző lépten-nyomon a könyv írott irodalom jellegét. Azzal azonban, hogy a
kronologikus rendet elhagyja, az eseményeket a távoli jövőből szemlélve mutatja be és a
történés—elemzés korábbi sorrendjét megváltoztatva azonnal írói kommentárokkal kiegészítve adja elő a cselekményt — ezzel a módszerváltoztatással a harmadik fejezet
sajátos jellegére figyelmeztet. E felé a rész felé közeledve (felhasználva Németh László
kategóriáját) egyre lassabban, ettől távolodva egyre gyorsabban jár a regény órája. Az
olvasó által átélt tartam elején és végén — ennek megfelelően — szaporodnak az eseményekről szóló összefoglalások, a történet közepe felé haladva pedig szaporodnak a
dialogizált jelenetek.
A Halálfiai 192l-es változatában érvényesülő szerkesztési elvnek tehát négy meghatározó elve van: az író és a mű viszonyának majdnem állandó, inkább hagyományosnak
nevezhető volta, a tematikusan elhatárolható részletek ritmikus változása, a feltétlen
előrehaladás, továbbá a cselekvéssel való jellemzés. 17
Ezek, az 1921-es kiadást jellemző vonások egyértelműen jelzik: ekkor még nem
alakultak ki a regény teljes formáját legtipikusabban reveláló sajátosságok: a többsíkú,
többszörös lejátszás mint a regénystruktúrát, az epikum átalakulását jellemző generális
elv, az ábrázolt korszakokhoz és a korszakokat megélt személyek pszichológiájához
igazodó korábrázolás, a regényvilág és a háttérbe vonható valóság sajátos kapcsolata, a mű
eszmei üzenetének különleges megformálása, valamint a teljes regényt jellemző írói
nyelv. 18

17

I t t csak utalunk arra, hogy az a ritmikus tagolódás itt (és a regény epikumához rendkívül közel
álló Tímár Virgil fiában) leírható számszimbólumokkal is, jól mutatva a szerkezet ,,geometriájá"-t.
1
'Ezeknek a részletezése egy külön tanulmány feladata.

72

ВАТА IMRE

VERES PÉTER
1897-1970

Elbeszélő tehetsége nehézkesebben bontakozik ki, s talán nem is olyan elementáris,
mint Szabó Pálé, de az autodidakta művelődés űtján senki a parasztírók közt messzebb
nem jutott, pedig nála mélyebbről csak Sinka István jött az irodalomba.
Szerelemgyerek volt. Anyja, Veres Julianna, cseléd volt a nagygazda Posta Péteréknél;
a legidősebb fiúval szerelmesedett össze a kis cselédleány. Szerelem volt, házassági ígéret
volt, de nem lett a házasságból semmi. Veres Julcsát elesett szegényember, asszonyhagyott férfi vette feleségül. Nagy József, a „mostoha", sikeretlen sorsát italozásba
fojtotta, s a kietlen szegénységből kupeckedés révén remélt kilábolni. Sose sikerült.
Napszámolt, tanyasi cseléd volt, a vásározásra nem nagyon volt ideje. Ha mégis elhajtotta
malackáit egyszer-egyszer, mindig borosan tért haza. Ilyenkor aztán láb alatt volt a
gyerek, s rátámadt az anyjára. Ezért nem szerette Veres Péter a „mostohát", italos
indulatoskodásaiért már-már meggyűlölte. A szegénységben azonban nem nagyon lehetett
az igazat keresni.
Nyolcesztendős volt Veres Péter, mikor bekerült a tanyáról a faluba. Nagyanyjától járt
iskolába négy esztendeig. Az ötödik osztályba már nem íratták be, mert inkább cselédcsürhésnek szegődtették. Pedig első gyerek volt, és Harmati tanító úr be akarta juttatni a
debreceni Kollégiumba. A szülők erről hallani se akartak, de Veres Péter se bánta a
kollégiumot. Tanítójának ugyan azt mondta, hogy költő szeretne lenni, de lesz majd a
maga erejéből. A cselédcsürhe mellett nem igen volt idő a művelődésre. Annál többet
álmodozott. A másik esztendőben már napszámra jár, aztán summásnak megy, majd
nagygazdánál kiscseléd, s még alig bírja a kaszát, de egészrészes nagycselédnek szegődik.
Tizenhat esztendős, mikor bejut a vasúthoz. Ez már szerencse, az emelkedés ígérete, de
Veres Péter másként gondolja az emelkedést, mint gyerekcimborái.
Alig tanult meg olvasni, máris nag.yon rákapott a betűre. Ha újságpapírt talált, fölvette,
s az utolsó töredékszóig elolvasta. Az idősebbek segedelmével jutott hozzá a könyvekhez,
mert a Földmunkás Egylet könyvtárából ő még nem kölcsönözhetett. A biblia és a
kalendárium volt az első könyvolvasmánya. Tíz évesen akad a kezébe Boccaccio Dekameronja, véletlenül a pozsonyi Országgyűlési Tudósítások egy kötete. Bunyan könyvét, A
zarándok útját is így olvashatja. De most már folyamatos olvasmányai is vannak. A
Népszava számait az utolsó betűig elolvassa. Már kölcsönözhet az Egyletből is, de a kisded
könyvtárnak hamar a végére jár. Pestre szakadt nagynénjének könyörög, küldene neki
olvasnivalót. Nagynénje a gazdáinak dicsekszik az olvasó legénykével, azok küldenek
aztán öt kilónyi olvasnivalót. Az Érdekes Újság és a Tolnai Világlapja számait találja Veres
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Péter a csomagban, ezekből ismerkedik meg először az „igazi" irodalommal. , A d y ,
Ignotus, Bíró Lajos, Karinthy, Nagy Endre, Heltai, Molnár, stb., szóval az egész pesti
irodalom ott volt ezekben, és én el voltam ragadtatva tőlük".
Akármilyen sokat olvas, nincs benne semmi rendszer, és nem is egyforma az olvasmányok nívója. A csürhe mellett meg már olvasni se nagyon lehet. De fogékony arra is,
amit az életiskola tanulmánya jelent. Elsajátítja a pásztori tudást; hamarosan meg tudja
mondani a napjárásból az időt, s azzal az intenzitással tanulja a természeti és állati világ
rejtelmeit, mint olvasmányát. Művelődésének két forrása van, az egyik az élettapasztalat,
a paraszti munka-kultűra, a másik a sok olvasmányban elrejtett szellemi világ. Termékeny
képzelete, elmeéle a két forrásból kivett ismeretet összeveti, egymáshoz méri, egyikből a
másikra következtet, vagyis nemcsak olvas, hanem gondolkozik is. Pályamunkás korára
kitanulta a parasztéletet. A szegényember fiának, ha meg akar élni, mindenhez kell
értenie, s ebben Veres Péter különösen jeles. A vasútnál új hatás éri. Most dolgozik először
igazán összeszokott, s egynemű munkaközösségben, összetartó kollektívában. A munkában a hozzáértés, a kollektívában a megértés boldogítja. Benső nyugalmát semmi nem
zavarná, ha nincs a háború.
De háta mögött összesúgnak az itthon hagyott feleségek, a fiakat vesztett anyák:
Ennek még mindig ilyen szerencséje van! Ezt is elvihetnék már, mint az enyémet! Veres
Péter önként jelentkezik katonának. Pedig már a párját is megtalálta volna. Nádasdi
Juliskát menyasszonyának tekinti, mikor 1917-ben bevonul. Előbb Debrecenbe, aztán
Szegedre viszik, s innen küldik az olasz frontra. A fronton megint megakad az önművelésben. Tapasztalatban azonban nincs hiánya. Kitanulja a lövészárok-lakó frontkatona
pszichológiáját.
Nehezen szabadul a katonaságtól. Törvénytisztelő ember Veres Péter. Az anarchia
idején is visszatér alakulatához, ha szabadsága letelt. Az igaztalan törvénnyel szembe mer
fordulni, de kijátszani sose tudta. Tizenkilenc márciusában szabadul a katonaságtól, s alig
tért haza, máris a három tagú direktórium választottja. A község egyik orvosa, aki
valamennyire ismerte terveit, azt tanácsolta pedig neki, hogy várjon még a megmutatkozással, készülődjék még négy-öt esztendeig, aztán lépjen föl a politikában, a közéletben,
ő azonban nem hallgat a tanácsra. Utóbb is vállalja döntését. Jobb is, hogy benne volt a
forradalomban, mert ha nem „kompromittálja" magát, az ellenforradalom szereppel
kínálja meg, s a lelkében serénykedő ambíció karrierre ösztönzi, s elszakad majd a saját
fajtájától.
Pedig van képzete a jövő kilátástalanságáról. A sűrű időben is van érkezése házasságát
nyélbe ütni. Diszpenzációval esküszik meg Nádasdi Juliskával, s azért igyekszik, mert
akármi legyen is, a leányt nem akarja elveszíteni. Alig múltak el újházas hetei, bevonultak
a románok a Tiszántúlra. Veres Pétert vitték, s épp hogy tűzre tudta vetni Nádasdi Julcsa
férje első regényének kéziratát, jött a házkutatás. Esztendeig volt Veres Péter Romániában. Ez is tanulmányút volt neki, mint a front. Megismerte a román bojárok és parasztok
világát, amely lényegesen különbözött a hazai feudalizmustól. Megtapasztalta azt a
szegénységet, amelyben majd csak ezután lesz része, a húszas-harmincas évek fordulóján, s
azt is érzékelte, hogyan téríti el a parasztok figyelmét a nacionalista érdek, a nemzetalkotás mámora saját sorsuk nyomorúságáról. Hazatérte után egy éves börtönre ítélik.
1922 elején térhet csak vissza családjához. Mert családja van, huszonegyben megszületett
Péter fia. Hamarosan útban van a második gyerek, majd a harmadik is. Régi helyére — a
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vasúthoz — ugyan visszavették, de nem sokat ér a kereset a húszas évek derekán. A
vasúton végzett munka mellett mezei szorgalomra is szükség van, ha el akaija tartani
szaporodó családját. De ahogy munkát kapott, valamennyire rendbe tette az életét,
mindjárt jelentkezett a „régi írói becsvágy" és a „szocialista meggyőződése" is.
Kora eszmélésétől „fajtájának akart valakije lenni". Most is ennek a célnak érdekében
dolgozik. Amint jogfosztottságának ideje elmúlt, bekapcsolódott a helyi földmunkásszervezkedésbe, szociáldemokrata lett, s 1926-ban rövid ideig a Magyarországi Földmunkás Szövetség jegyzője. Megbízták a társai a Földmunkás Egylet könyvtárának
fejlesztésével. A könyveket úgy vásárolja, hogy önképzésének javára legyen. Felhagy a
pályamunkával, kisbérletbe fog, de nem azért, hogy kikapaszkodjék a napszámos-sorsból,
hanem a több szabad idő reményében. A húszas évek második felében jelentkező
konjuktúrát szeretné kihasználni, hogy lélegzethez jusson. Valamivel több szabad idejét
most elméleti szociológiai munkák olvasására fordítja. De azt tapasztalja, hogy többet tud
okulni a szépirodalomból — Anatole France-ot, Gorkijt olvassa —, mint az elméletből.
Vásárolja a polgári sajtó nagyobb napilapjait is. „Az 1927—28-as fellendülés éveiben a
nagy lapok vasárnaponként 60—80, sőt ünnepi alkalommal 100—150 oldalon jelentek
meg. Az Egyletnek is sok újság járt - írja a Számadásban —, s aztán mert pénzem jobban
jutott rá, magam is megvettem néha egy lapot. Rövid idő alatt beleszédültem ebbe az
újságkultúrába."
Mohó szellemi érdeklődésében élettapasztalata irányítja. Ami a világ valamennyi
autodidaktáját, kialakult egyénisége, élettapasztalat és kezdeti tanulmány vezeti a sorrend
felismerésére. Az ember önfenntartása kollektív, s ez a fajfenntartásnak is feltétele. Ezért
fogékony a társadalomra vonatkozó ismeretek iránt. Szociológiában gondolkodni neki
természetes; a mindennapi élet keménnyé, vonalassá teszi gondolkodását, messianisztikus,
dogmatikus észjárás vezeti, fehér és fekete szélsőségeiben ítélkezik. Elméleti szociológiai
ismereteiben ráismer élettapasztalatára. Mégis könnyebben tanulja a társadalmi ismeretet
irodalmi olvasmányaiból, mint az elméleti munkákból. Az elméletet megértette, de
szellemét, alkalmazhatóságát nem. Az irodalom — Gorkij például — olyan volt számára,
mint az élettapasztalat.
Írói ambíció fűti. A húszas években több regényt is megírt. Az egyik arról szólt volna,
hogy milyen a tökéletes ember. A bölcs és bátor, a szent és a hős, vagyis aki egyszemélyben minden. „Éppúgy tud vezér lenni, mint közkatona." Két mottója is volt a regénynek.
Nietzsche aforizmája az egyik: „A legtöbb, amit az ember elérhet: a heroikus élet." A
másik viszont arról szólt, hogy az ember társas lény, ezért a társadalomban az igazságosság
lehet az alapelv. Az egyéni ambíció és a kollektív lét kölcsönösségének módozatait keresi.
Dialektikája azonban még csikorog. Nehéz a kettőt - az individuális ambíció és kollektivista magatartás princípiumait - egyesíteni. Az individuum önmegvalósítása az igazságosság szolgálata. Minél nagyobb az individuális ambíció, annál termékenyebb a
kollektívum szolgálata. Vagyis a legnagyobb individualista a legjobb kollektivista. Ez az
általánosítás annak az élettervnek az elméleties foglalata, amely az eszmélkedés kezdetén
fogalmazódott meg: fajtájának akart valakije lenni. Ezen az alapon szervezi művelődését,
ilyen módon egyesíti élettapasztalatát és intellektuális kultúráját. Itt van eredetiségének és
kritikai magatartásának forrása. Az autodidakta mindig is valaki. Veres Péter olyan
individum, aki önbecsülését abban találja, hogy közösséget képvisel. Ha ő tanul, a
földmunkásság öntudatosul. Benne és általa a földmunkás-szegénység ébred önmagára.
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Nincs ugyan megelégedve regénykísérleteivel, de magát bizonyos értelemben már
fölkészültnek ítéli. A polgári kultúrát már nemcsak tanulja, hanem szűri is; kritikusan
értékeli. így aztán az is megérthető, hogy regény-kísérleteivel ugyan még nem áll elő, de
Vámbéry Rusztemnek levelet ír a demokrácia és a diktatúra kérdéseiről. 1928-ban a
Századunk — Vámbéry lapja — körkérdést intéz az olvasóihoz. A válaszok azonban csak
gyéren érkeznek. Ekkor jön a hosszú balmazújvárosi levél. Vámbéryék meglepődnek a
levél művelt okosságán, s nem akarják hinni, hogy parasztember írta. Ormos Ede
személyesen viszi a honoráriumot Újvárosra, s azt várja, hogy valamelyik ott élő értelmiségivel találkozik. Talán egy elégedetlen segédjegyzővel, tanítóval. De csak a parasztember
feleségét találja otthon, Veres Péter kinn dolgozik a vasúton. Alig távozik azonban az
aktatáskás idegen, jönnek a csendőrök, s gyötrik Nádasdi Julcsát, aki itt járt, ki volt, és
mit hozott. Nem hiszik, hogy csak pénzt, s mikor megtalálják a Századunk ama számát,
amelyben a Veres Péter-levél megjelent, viszik a corpus delictit a főjegyzőhöz.
Priuszos ember Veres Péter. Azt is meg kell fontolnia, hogyan szálljon vonatra, ha
Pestre szándékozik utazni, mert a csendőrök leszedhetik a lépcsőről, megakadályozzák,
hogy elutazzék. írói becsvágyát is titkolja Újvároson. A hatóság, a csendőrség előtt azért,
mert zaklatnák érte, a fajtájabéliek előtt meg azért, nehogy bolondnak tartsák. Pedig már
a harmadik regényt írja ú p t o n Sinclair Özönvize hatására, utópisztikus célzattal. Elveszett
ez is, mint a korábbi kísérletek. Csak az Aszály bukkant föl utóbb, azt se adta ki Veres
Péter; akkor sem, mikor módjában állt volna.
1929 és 1932 közt — a válság idején — a politika lehetőségében reménykedik. Gyakori
vendég a fővárosban. 1931-ben ott van a szociáldemokrata kongresszuson. 1932-ben tagja
annak a parasztküldöttségnek, amely a miniszterelnöknek vinné a földmunkások
memorandumát. A miniszterelnök azonban nem fogadja a küldöttséget. Otthon pedig a
gyülekező parasztok közé lő a csendőr. Letartóztatások, a kultúrközpont bezárása következik, jelei annak, hogy a mozgalom árapálya kezdődik. A nyár is aszályos volt, alig
termett valami. Veres Péter jobbnak látja, ha fölhúzódik Budapestre. A zaklatás elől is,
pénzkeresés okán is. Három hónapot él Budapesten 1932 őszén-telén. 1933 januárjában
jelen van és felszólal a szociáldemokrata pártkongresszuson. A betegség hajtja haza a
fővárosból. De a forradalom hulláma is levonult, nem találja helyét a szociáldemokrata
vezetők közt, semmi reménye nincs a pártmunkában.
Egy öreg földmunkás társa adta kezébe a kolozsvári Korunk egyik számát. Nem tetszett
neki a lap kemény, a kákán is csomót kereső, okvetetlenkedő tanulmányhangja, s a
további számokat forgatva szürkének és jelentéktelennek találta a szépirodalmi közléseket
is. De Szilágyi András Új pásztor című regényének egyik közölt fejezete elragadta. Most
eszmélt rá, neki is így kell elbeszélést írnia. Ha saját életéből meríti a tárgyat, nincs
szüksége fikcióra, nem kell a formát kimódolnia. Gaál Gábor szaporodó leveleiből is ilyen
értelmű bíztatást olvashat. 1931-ben már közli is elbeszélését a Korunk, s ott jelent meg a
Gyepsor-novellák java része.
1932-ben egy nagyobb tanulmányát közli a Századunk. A közlemény különnyomatként is megjelent. Veres Péter e munkáját tekinti pályanyitó művének. A Menthetetlen-e a magyar földmívesnép? Az Alföld parasztsága egyik sarkalatos gondolatát
fejtegeti, s ez a gondolatmenet később Veres Pétertől a tenyészet törvénye minősítést
nyeri. Nem az a kérdés, hogy menthetetlen-e a földmívesnép, hanem inkább az, hogy
miként tudott megmaradni annyi nyomorúságban? Ha nem pusztult el, Veres Péter
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szerint csak azért nem, mert szükségében a vegetáció szintjén él, és teljes autarkiára
— önellátásra - rendezkedett be. Találó elemzést produkál például az „újfejire való
kölcsönről". Ez a kölcsön szociális segély, amelyet az egyik, akinek van, kölcsönadja a
nincstelennek, aki majd az újból fizeti azt vissza. E kölcsön nélkül a fölmunkásság egy
jelentős részét az éhínség pusztítaná. A kölcsön révén az ínség valamelyest kiegyenlítődik.
Nem is azt kutatja Veres Péter, hogy menthetetlen-e a földmívesnép, mert a válasz világos:
vagy felszabadul, vagy elpusztul. A kérdés inkább az, hogyan maradt meg egyáltalán. A
megmaradás igazi magyarázata a szaporaság, amely az élet vegetációs szintjével kapcsolatos. De a szaporaságnak nemcsak a nincstelenség fokozódásában van szerepe, hanem
a nyomorúság gondját is enyhíti. A gyerek könnyen megvigasztalódik az ínségben is. A
siheder nemzedék élete csupa játék, a lányok, legények fiatalságuk mámorában megfeledkeznek a kilátástalan jövőről. Mire pedig már arra is gondolnak, megjöttek a
gyerekek, van már három-négy is, tartani, nevelni kell őket, ahogy lehet. S kezdődik
megint minden élőiről. Csakhogy a monopolkapitalizmus szorításában ez is egyre
nehezebb.
Veres Péter elbeszéléseinek szemléleti hátteréről van szó. A Gyepsor-novellák nem
vesznek el a nyomor-naturalizmus végletességében. A Családi kör, a Tél a Gyepsoron, a
Szombat, az Ebéd a Gyepsoron egy-egy élethelyzet, az életforma egy-egy alkalma.
Valamennyiben az ínségről van szó, de e determináló körülmény mellett szerepe van
annak is, ami a nyomorúság által nem determinált. Ezekben az elbeszélésekben poézis
van; a nyomorúság, ez a fonák élet a színét is mutogatja. Egy-egy váratlan esemény
némelyik elbeszélés tárgya: Hazajött a húgom, Kiskondás, Vasúti szerencsétlenség. A
megszokott életmenetet fölborítja a váratlan fordulat, s az emberi jellem rejtettebb
vonásai bukkannak föl az egyhangúságból. Pszichológiai tudás van ezekben a novellákban,
de nem tanult, hanem tapasztalt. Az is tapasztalat, hogy a generációk másként élik át
ugyanazt a nyomorúságot. A gyerek meg a fiatal könnyen felejti a tegnapi éhkoppot, s
nemigen gondol a holnappal. A felnőttek homlokát ugyan felhőzi a megélhetés gondja, de
majd csak lesz valahogy. Az öregebbek pedig az édes múltról mesélnek. Az öregek
életérzése is belejátszik a Gyepsor-novellák hangulatába, a régi jó világ, az ő fiatalságuk
emléke, az óhitűség — mindig így volt a világi élet! — a mindennapi nyomorúságot, az
ínséget, az élet determináló mozzanatait kiegészíti, ellenpontozza. A determináló munkamegosztást kiegyensúlyozza az organikus élet bősége, a tenyészet melege. A lefokozottságban is buijánzó vegetáció lobog.
Determinált és organikus kölcsönösségét a Napszámos-énekek — Veres Péter versei —
még nyilvánvalóbbá teszik. Szabadversek, többségük 1933-ban íródott. Kassák inspiráló
hatása letagadhatatlan, de Veres Péter ismeri a biblia költészetét is. Maga jellemzi az
iskolázatlan poétát, aki leghamarabb a rigmust találja meg, mert azt örökölte füle a
parasztősöktől, „s ha ezzel elégedetlen vagy magasabbra akar törni, a szabadversnél köt
ki. . . az ember nem keresgéli a rímet az áradó érzéseihez és gondolataihoz. A rímkeresést
ilyenkor a költői lázban babramunkának, mesteremberi pepecselésnek érzi. . ."
Válságos helyzete szabadítja föl lelkében a költőt. A líraiság áthatja ez időben még
tanulmányait is. Megismerte már az országos hírnév jóízét, de azt is, hogy személyes sorsa
evvel mit se változik. Pesten sikere van előadásaival, meghívták a szegedi egyetemisták,
Debrecenben a Déri Múzeum előadótermében is beszélhetett. A közönség ámulja az okos
parasztot. Ő meg szűknek érzi a szociáldemokrata pártsajtót, a Népszavát, a Föld és
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szabadságot. írogató parasztember sok van akkoriban, s ő nem akar ezek közt egy lenni.
De hiába segíti Gaál Gábor, alig van még írása, s ideje meg éppen semmi a szellemi alkotó
munkára. Ennyi keserűség lobbantja föl benne a poétát. Gaál Gábor is arra biztatja, hogy
minden műfajjal próbálkozzék. A Számadásban megörökítette azt a pillanatot is, mikor az
1933-as szociáldemokrata kongresszus utolsó napján kitört belőle a zokogás. Ez az a
pillanat, mikor ráeszmél a földmunkás-szegénység külön valóságára. Mert külön valóság az
nemcsak a világ népei közt, hanem magában a magyar nemzetben is. Ezt a külön,
elhagyatott valóságot idézik a Napszámos-énekek. Az Első kereset a kiszolgáltatottságban
is derűs gyerekvilágot, a vegetatív életérzést, a Munkába megyünk a kiszolgáltatottságát, a
Szombat este hazafelé a kibírhatatlan fáradtságban is az otthon jóízét, az Aratáskor
munka nélkül a létbizonytalanságot. Mint a Gyepsor-novellákban, a Napszámosénekekben is az organikus élet teljesíti ki a determináló nyomorúságot, s a kettő
kölcsönösségéből „világegész" támad, érzéki egész, a földmunkás-szegénység külön valósága. S erről a külön valóságról rajzol dinamikus képet Veres Péter Az Alföld parasztságában.
Németh László ösztönözte a munka megírására. A véletlen időt is szerzett neki. A
Népszava 1934. július 11-i számában megjelent cikkéért —Mi lesz a magyar földmunkásokkal — az ügyészség sajtó útján elkövetett izgatásért két heti fogházra ítélte, a
Tábla a büntetést egyhavi fogházra emelte. A börtönben írhatta meg Veres Péter első
nagyobb lélegzetű művét.
1934 tavaszán Féja Géza látogatta meg otthonában. A látogatás emléke: riport Zilahy
Lajos Magyarországában. Németh László bíztatja, a debreceni fiatal poéta, Gulyás Pál
verset ír róla. Gyakrabban bejár most Veres Péter Debrecenbe. Már nemcsak szociáldemokrata elvtársait látogatja, mert kapcsolatba került az Ady Társaság embereivel, akik
most épp nyüzsögnek, folyóiratot szeretnének indítani. A lapalapításba bekapcsolódik
Németh László is. Gáborjáni Szabó Kálmánnál meg fiatal egyetemistákkal ismerkedik meg
Veres Péter. Azok is becsülik. Gulyás Pál elküldi neki a Válasz első számát, mert kíváncsi
a véleményére. Az első számban ott van Németh László írása is: Egy Hungarológiai
Társaság terve. Németh a hungarológiát sorstudománynak nevezi, s azt mondja róla, hogy
az arra való igazi képesítés „a sorstól szorongatott emberség"; tárgya pedig a magyar
nyelv, a mai magyar élet „történelmi geológiája", kultúrrétegei, a tájkutatás, a magyar
emberanyag ismerete és védelme, összehasonlító népművészettan, stb. Ez az elképzelés
— a Németh Lászlóé — elevenjébe vágott Veres Péternek.
Gyakorlati politikáját a földmunkás érdeke határozta meg, szociológiai gondolkodása
szerint pedig a szélső baloldalon állott a szociáldemokrácián belül. A félbehagyott aktív
politizálás, az irodalom iránti érdeklődését fellobbantó visszavonulás egyszerre jelentette a
földmunkás-érdek kizárólagos szolgálatát és az irodalmi életbe illeszkedést. S ha volt
benne zsenialitás, mint utóbb a Szárszó-ban megfogalmazta, az alkalmazkodás zsenialitása
volt az. Ügy alkalmazkodott az irodalmi élet viszonyaihoz, hogy a földmunkás-érdeket
nem adta föl. De azért nemcsak alkalmazkodásról volt szó, mikor törekedett megérteni a
fiatalok irodalmi vállalkozásait, s iparkodott terminológiájukat, dialektusukat elsajátítani.
Az Alföld parasztsága ebből a szempontból tanulságos mű.
Németh László sorstudománya szerkezetet sugalmaz Az Alföld parasztságának. Veres
Péter sorstól szorongatott embersége azonban a tiszántúli parasztságot, a földmunkás
szegénységet jelenti. Ha nem jön valami segítség, ha nincsen megoldás, az alföldi paraszt78

ság is elindul a megsemmisülés útján. 1933 óta egyre több írás jelenik meg a dunántúli
parasztság pusztulásáról, az „egyké"-ről. Az alföldi szegényparaszt nem egykézik, még
most is szapora fajta. De a monopolkapitalista viszonyok súlyát már nem bírja sokáig ez a
tenyészet sem. Pedig — s ez a másik alaptétele Az Alföld parasztságának, a tiszántúli
parasztság, s még néhány elszigetelt csoport a Dunántúlon, a nemzet törzsanyaga. A
tiszántúli szegényparasztság nyomorúsága a nemzet sorskérdése. Veres Péter szemlélete itt
a messianisztikus, de szociológiai nézőpontot fölcserélte a kultúrkritika módszerére.
Bonyolultabbnak, több szempontúnak látszik ez a módszer. A társadalmi kép kiegészül a
magyarság-képpel. Mert a földmunkás is magyar, sőt, az lesz az igazán magyar, ha
felszabadul. A történelem során a paraszt — a jobbágy — ki volt a nemzetből zárva, a
történelem alatt élt. Ebben a leszorítottságban és kizártságban megőrizte ősi magyarságát.
Ez a réteg a magyar megújulás forrása, a jövendő nemzet törzse. Ha a magyar a parasztban
— a földmunkás-szegényben — öntudatosul, az lesz a szociális forradalom igazi kezdete.
De Az Alföld parasztsága az egyke vitatása során kialakult pesszimizmussal is szembeszáll. Veres Péter úgy gondolja, hogy a pusztulásra figyelni annyi, mint megfeledkezni az
életről, a földmunkás-szegénység fölszabadításáról, ami egyben a magyarság fölszabadulását is jelenti.
Csak 1936-ban jelent meg Az Alföld parasztsága, bár a Válasz két fejezetét közölte. A
könyv megjelenése a szociográfia első nagy hullámába tartozik. Nagy Lajos Kiskunhalomja, Illyés könyve, a Puszták népe társaságában nyitja az utat Sárközi Györgyék
vállalkozásának, a Magyarország felfedezésének. Veres Péter közben megírta a Számadást.
Önéletrajzával bővíti a földmunkás-élet rajzát. Gaál Gábor szerez kiadót a munkának,
amelynek első fogalmazványa épp akkor veszett el, mikor útban volt hozzá. Veres Péter
emlékezetből rekonstruálja, s Hatvany Lajostól azt is tudjuk, hogy végül ő segített a
Franklinnál. Gaál Gábor szerette volna, ha a novellák is megjelenhetnek. Abból azonban
nem lesz semmi. A Franklin megriad az Athenaeum fiaskója láttán. A Magyarország
felfedezése — Féja és Erdei munkái — kihívják az ügyész haragját. A Viharsarok és a
Futóhomok körül felhullámzó vihar véget vet a reménynek. A Franklin a kiadott
Számadást is szívesebben fekteti.
Később jelent ugyan meg a Számadás, mégis Az Alföld parasztsága előzményének
látjuk. Ott fejezi be Veres Péter önéletrajzát, ahol Az Alföld parasztsága kezdődik. A
földmunkás magyarságára eszmél, s ennek az öneszmélésnek a dokumentálása a
szociográfia. A Számadás megjelenésének évében más is történik. 1937. március 15-én a
pesti Egyetemi Kör és néhány fiatal író a Nemzeti Múzeum lépcső-gyámfalán, ahonnan
valaha a Nemzeti dal szólt, meghirdeti tizenkét pontját. A mozgalomhoz Veres Péter is
csatlakozik. A Kelet Népe márciusi számában Petőfi forradalmát ünnepli. Április 12-én
házkutatást tartanak lakásán, s mint Rádics József megírja, nagy sajtóvisszhangja támad az
inzultusnak. Veres Péter már jelentős író, országos figyelem kíséri, mi történik vele akár
otthon is. József Attila emlékezetes remekművének — a Hazámnak — első fogalmazványa
is följegyzi a botrányos esetet:
De férfit, mint Veres Pétert,
ki gondra bátor és okos
és nem szorongva fal be ételt
a közigazgatás botoz.
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Maga Veres Péter nyílt levelet intéz a miniszterelnökhöz, Darányi Kálmánhoz; a levélre
választ nem kap, a körülte örvénylő események a Számadásnak használnak. A harminchetes könyvnap szenzációja lesz a könyv, és szerzője, aki most már a Márciusi Front egyik
vezetője, a Front lapjaiba, a Válaszba, a Hídba (Potoczky Kálmán szerkesztette) és az
1938 tavaszán indult debreceni Tovább-ba egyre-másra írja programos írásait. De azt is
kifejezésre juttatja, hogy a Frontot nem tekinti politikai pártnak, ő csak úgy vállalhatja,
mint szociáldemokrata, ha nem pártalakulás lesz belőle, hanem szellemi mozgalom marad,
mert az egyetemisták és a fiatal írók nem lehetnek egy politikai párt bázisa. Hasonlóképp
vélekedik Erdei is. Veres Péter erőtlennek ítélte a vállalkozást, amelynek korai fölbomlása
igazolta véleményét, noha szívvel-lélekkel támogatta, míg lehetett ezt a szellemi megmozdulást, amely a Fiatalságot óvta a jobboldali fertőzéstől.
Mert a politikában a szélsőjobb nyit. 1938 az Anschluss éve, az első bécsi döntés a
német birodalmi törekvésekhez köti a magyar külpolitikát. A fegyverkezési program
konjukturát csinál, a németek aktivitása erősbödik, a nyilasok a harminckilences választáson sikerre jutnak. Imrédy a Magyar Élet Mozgalommal ugyan védekezni látszik a nyilas
előretöréssel szemben, de külpolitikája a tengelyhatalmakhoz köti az ország jövő sorsát.
Ezek a változások Veres Péter pályáján is nyomot hagynak. A Márciusi Front széthullása
után, 1939-ben jelenteti meg legproblematikusabb eszmevilágú munkáját, a Szocializmus,
nacionalizmust.
Harmincnyolc őszén írta meg e művét. Dél-Amerikában élő falubelijének írta ekkor
egyik levelében, hogy ezután csak a szépirodalommal és a magasrendű publicisztikával
hajlandó foglalkozni. A politikában és az irodalmi életben nem akar elvegyülni.
Posztumusz munkájában, a Szárszóban olvashatjuk, hogy sorslírával telített politika az a
magatartás, amely a Szocializmus, nacionalizmusban és a Mit ér az ember, ha magyar? ban kifejezésre jut. A saját világnézeti álláspontját fejti ki, de egyben a földmunkásszegénységét is, minthogy azok érdekét, öntudatát a magáéval azonosította. A világnézet
lút dolga is, fejti ki már korábbi munkáiban, s ezzel elkülöníti magát az általa doktrinereknek és dogmatikusoknak tapasztalt szociáldemokrata vezető intellektuelektől. A szocialista — kollektivista — világnézeti és a népi—nemzeti elkötelezettség erkölcsi alapmozzanatait összekötötte. „Földhöz ragadt és sorshoz kötött vagyok, csak itt lehetek
szocialista is." A haladáseszme - szociológiai gondolkodás - és a népi nemzet — a
paraszti kultúra — egyesítésének a kísérlete a Szocializmus, nacionalizmus. A paraszti
társadalom ábrázolásától eljutott Veres Péter a paraszti kultúra értelmezéséhez és értékeléséhez. A maga fajtája, a földmunkás-szegénység nemzeti öntudatát szítja föl, mikor őket
állítja a parasztság legértékesebb részének. Ez a rész őrizte meg a legtöbbet az ősi, törzsi,
természeti állapotból, tehát benne van a legnagyobb lehetőség a magyarság megújulására.
A „magyar" itt nem történeti képződmény, hanem ősi állapot, megőrzött norma. Ami
nem változott, az a legértékesebb, s ez a kultúrkritikai szemlélet nyoma Veres Péter
eszmélkedésében, mert egyébként most is a változást — a társadalmi gondolkodás
érvényére utal ez! — tartja a legfontosabbnak. Felszabadítja a földmunkást, s először
magyarságában, hazát adni a „hazátlan bitangoknak", hogy aztán a szocializmust gyakorlattá tehesse a szegénység, ne maradjon számukra a szocializmus eszmevilága csak elvontság, magukra szabhassák a modellt. A Mit ér az ember, ha magyar? ehhez az
öntudatosulási folyamathoz alkotott példa-modell. A népi írók valamennyi munkája a
népről szólt, de azoknak íródott, akik nem ismerik a népsorsot, és akik aggódnak a
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népért. Veres Péter ahhoz a parasztfiatalhoz írja saját fejlődését elemző leveleit, akiben a
jövő, a szocialista forradalom káderét látja. S igaza van benne, a harmincas-negyvenes
évek fordulóján az ilyen természetű írások, irodalmi alkotások a fasiszta-nacionalista
eszmei fertőzettel szemben hatottak, s az ifjúság egy igen jelentős részét védték a
jobboldali eszmeáramlatokkal szemben. Másrészt viszont az is igaz, hogy az adott
történeti körülmények közt a baloldali törekvések, eszmeáramlások köréből kivonuló
Veres Péter már-már a jobboldal csapdájába reked. Illyés Gyula kemény szóval fordul
hozzá 1941-ben, s a Magyar Csillag szerkesztőjeként pedig közli „Bérharcos" munkásmozgalom vagy „államépítő" szocializmus című tanulmányát 1943-ban. S ez a tanulmány
megérteti a Veres Péter után nyúló jobboldallal, hogy törököt fogna vele.
Más is meghökkentheti a jobboldalt. A Falusi krónika (1941) és a Szűk esztendő
(1942) teszi igazán nyilvánvalóvá, hol is áll valójában Veres Péter. Most, hogy már kiadója
is van - Püski, a Magyar Élet egyre-másra adja ki munkáit - , függetlenül a kiújult
népi-urbánus vitában küzdő publicistától, magatartása teljességét kifejező szépirodalmi
alkotásaiban az ő, akit a baloldal a maga oldalán talál. Vitatkozik Veres Péter Révai
koncepciójával, s minthogy Révai emlékezetes könyve, a Marxizmus és népiesség Kállai
Gyula neve alatt jelent meg, tehát vele. De valamennyi bíráló ellenfele közt Kállait, s az
általa képviselt szellemet tekinti a legkompetensebb kritikusnak a népi mozgalom megítélésében. Ez a szellem a legradikálisabb, s Veres Péter radikalizmusa, ha a Falusi
Krónikát, az Egy földmunkás naplóját és a Szűk esztendőt — a szociográfiát és az
elbeszélést — tekintjük, avval egyezik meg a legkönnyebben.
Németh László vette észre, hogy a Falusi krónikában egy nagyszabású parasztregény
körvonalai mutatkoznak. Németh Lászlót az anyag bősége ragadja el. A Falusi krónikában
kevesebbet számít a konstrukció, mint Az Alföld parasztságában. A Krónikának köze van
a Számadáshoz is, de most az önéletrajzi hév csöndesebb, az ábrázolás tárgyiasabb. A
Számadás szükségképp az önéletrajz hősét állította középre, a Falusi krónika azt a teret
érzékíti meg, amelyben a fölmunkás élete pereg. A Gyepsor-novellák, az Egy földmunkás
naplója és a Szűk esztendő az időt teszi érzékletessé; hol az unalom, nyugalom, hol a
kiszolgáltatottság pénzre váltható idejét; a természeti ember időérzékét szembesíti a
kizsákmányoltak életében megnyilatkozó elidegenült, áruvá lett időtapasztalással. A
Falusi krónika inkább a térbeli életre figyel. A tenyészet és a sokrétű munka tereit
sorakoztatja elő. Az életformát és a munkarendet. De akár az életforma, akár a munkarend, mindig az életért - a megélhetésért — folyó kemény küzdelem mozgalmában
kifejezve. Csak messziről tűnik fel egyhangúnak és mozdulatlannak ez a világ, mert
bensőségéből és kiszolgáltatottságából idézve dinamika és bőség teremthető. Veres Péter
nem regényt ír, de életformát és stílust jelenít meg. A nyomorúságot festi, mégis
életteljességet: egészet tud kiküzdeni. Epikai nagyformát, mint a Szűk esztendőben. Nem
a szegénységet akarta kifejezni, hanem arra keresett választ, amit elméleti írásaiban feltett:
hogyan maradhatott meg a nép ilyen sokszázados nyomorúságban? A tenyészet törvényében látja a kérdésre a választ. S a tenyészet: bőség. Itt keresendő Veres Péter epikájának
kompozíciós alapelve. Akár szociográfiát ír, akár elbeszélést, e bőség mindig fölbuzog, s
mutatja a paraszti társadalom differenciáltságát, de azt is, hogy a rengeteg változatban
mind ugyanazon törvény érvényesül. Ez a felismerés alkalmas módját biztosítja az epikus
kifejezésnek: Valamely nagy egységet, általános igazságot részletei érzékiségében képes
Veres Péter megragadni. S noha sose gondolt eleget az elbeszélés, a szépírás elméletével, az
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irodalmat eszköznek ítélte, mégis eljutott az elbeszélés — az epika — sajátos természetének megértéséhez.
Csak a történeti események akadályozták meg benne, hogy a Németh László várta
elbeszélő a negyvenes évek derekán kibontakoztassa kvalitásait. Ahogy Az ország
útján-ban — a Számadás folytatásában — megírta, munkaszolgálatra vitték, s 1944 nyarán
már a Dunántúlon találja meg az érte aggódó Kodolányi János. Faraghó altábornagy, a
csendőrség országos parancsnoka révén szabadul Veres Péter a munkaszolgálatból, s
egyenesen Pestre megy. Ott éli át a felszabadulást. Illés Béla viszi Debrecenbe, ahol már
váija a föladat. A Nemzeti Parasztpárt és az Országos Földbirtokrendező Tanács elnöke.
Az első koalíciós kormányban előbb az újjáépítési ügyek, később a honvédelem minisztere. 1948-ban megjelenik Paraszti jövendője, amely nagy vitát vált ki. S mikor Rákosi
Kecskeméten, augusztus huszadiki beszédében a kommunista parasztprogramot meghirdeti, Veres Péterre is van szava: Eltanácsolja őt a politikából. Ez már a párt szövetségi
politikája torzulásának ideje, ami azonban nem vonatkozik a Paraszti jövendő kérdéses
parasztprogramjára. Nem Rákosi vitatja érdemben ezt a művet, hanem a parasztpárti
Erdei Ferenc. Veres Péter azonban nem az Erdei vitázó szavára hagyja abba a politikát,
hanem Rákosi parancsszavára. Az Alföldfásítás és egyéb közérdekű erdőtelepítések
országos felügyelője lesz.
Már hadügyérként is minden szabad idejét írásra fordította. így írta meg a Paraszti
jövendőt. Az Alföldfásítás országos felügyelőjeként pedig végképp visszatér az
irodalomba. 1950-ben megjelenik egy novelláskönyve, a Próbatétel, és ciklusra tervezett
nagyregényének első kötete, a Szolgaság. 1951-ben a nagy ciklus második könyve, a
Szegények szerelme, 1953-ban a Laci című elbeszélés, 1954-ben két nevezetes regénye is,
a Rossz asszony és az Almáskert, meg egy közírásokat tartalmazó kötet, az Útközben.
1955-ben még egy hasonló, a Közös gondjainkról. A ciklus harmadik könyve, a János és
Julcsa 1957-ben jelent meg. A ciklusból trilógia lett, s megváltoztatta Veres Péter a mű
összefoglaló címét is. Eredetileg Igaz történet címmel akarta egybefoglalni regényciklusát,
de aztán Három nemzedékre változtatta azt. S mikor végül trilógiának hagyta, elvetette a
Szekfű Gyula munkájára emlékeztető címet is, és A Balogh család története címet
véglegesítette.
Sokat küzdött evvel a ciklussal Veres Péter. Közelebbről nézve, küzdött elbeszéléseivel
is. A Próbatétel novella-hősei közt ott találjuk Suli Kis Vargát, a kapaij-kurta-önzés
képviselőjét, meg ott Dankó Jánost, a gyepsori balogság megtestesülését. A Gyepsornovellák, a Szűk esztendő hősei kerülnek újra elő, ők élték át a nagy történeti fordulatot.
Veres Péter a jövővel is gondol. A Pályamunkások ugyan a régmúltból meríti anyagát, de a
munka himnuszának írja meg az emlékezetből fölmerült életanyagot. Révai József
azonban a munka misztifikálásának minősíti az elbeszélést. Jól sejti Veres Péter, hogy
most nagyobb munkába kell kezdenie, messziről kell nekifutni a jelen problematikájának,
ha azt akaija, hogy kívül maradjon a sematizmus vágykép-realizmusán.
Nem értette meg az egykori kritika A Balogh család történetét. Ahogy nem értette meg
új novelláinak jelképi sugalmait sem. Nem vették észre, hogy a változásban hamarabb
magára talál az életrevalóság, mint a régi szegénységben elnyomorodott habitus. Suli Kis
Varga jobban feltalálja magát az új viszonyok közt, a földosztás után, mint Dankó János.
Ennek a paradoxonnak a magyarázatáért a parasztság huszadik századi történetét kell
földeríteni. Balogh Jani életrajza a trilógia, s nem is három, de négy nemzedéket mutat
82

föl. A Szolgaság első fejezeteiben a Balogh-szülők mellett még Balogh Jani nagyszüleivel is
találkozunk. A János és Julcsa lazán fűzött fejezeteiben kél útra a negyedik nemzedék,
amelyiknek felszabadulás utáni sorsát már nem akarta, mert nem is tudhatta követni
Veres Péter.
Igaz történet, nevezte el a trilógiát Veres Péter, s evvel azt az elbeszélés — az epika —
egy sajátos változatának minősítette. Az Igaz történet a népi epika körébe tartozik, s azért
epika, mert nemcsak „tényigazságoknak", hanem „lélekigazságoknak" a foglalata is.
Olyan az igaz történet, mint az ősepika. Az is „lélekigazságok" gyűjteménye, ilyen
minőségben azonban történetírás is; olyan időből képes fölidézni a tényigazságoknak
megfelelő történelmet, mikor még történetírás nem volt. Az őselbeszélések — a bibliai
történetek, a mítoszok — inkább megőrzik az egyszer-voltat, mint a kezdetleges történetírás „tényigazság"-halmazai. Sőt, a krónikák is rögzítenek „lélekigazságokat", ahogy ezt
később Veres Péter a Bölcs és balgatag őseink lapjain példákkal is bizonyítja.
Nincs a parasztságnak tényigazságok rendszerén alapult története, az igaz történet
lélekigazságok kifejezésére törekvő formája azonban úgy hozza az emlékezetből kihullott
tényeket, mint a mítoszok. Az igaz történet és az ősepika összeköttetését jelenti ki Veres
Péter, s ebben áll A Balogh család történetének páratlan művészi értéke, mely mű
foglalata mindannak a tudásnak, ami a parasztságról Veres Péter emlékezetében összegyűlt, ami gondolkozásformává alakult. A tradicionális paraszti élet enciklopédiája ez a
trilógia, amihez képest nem számít, hogy számos pontján egyenetlen, hogy Veres Péternek
még most sem sikerült eltalálnia azt az epikus formát, amely írói becsvágya az ötvenes
években.
Visszahúzódás lehetősége is volt Veres Péternek e trilógia megírása. Az ötvenes évek
elején a sematizmus csapdáját vele kerülte meg. A Próbatétel novelláiban meg úgy sikerül
ez, hogy régi hőseit helyezi az új szituációkba. Deduktív formákat alkot most, s kedveli a
szimbolikus, a jelzéses kifejezést, mint A juhász és a pulija. A juhász a kutyának mondja a
magáét, s elhallgat, mikor a szövetkezet elnök kerül elébe, de amit a kutya hallgathat; az
bizony az elnöknek szól. Az állattörténet a Laci című novellában nyeri el igazi formáját.
Hasonló megoldású elbeszélés Déry Nikije is. A Laci szimbolikus jelentése: h a j ó i bánnak
evvel a makrancos lóval, boldogulnak, ha nem számolnak a természetével, semmire nem
jutnak vele. A „balogság" pszichológiáját firtatja ez a novella is, mint a trilógia. De már
nyíltabbra fordítja a szót Veres Péter az Almáskert-tel. 1954-ben jelent meg ez a regény,
mely a funkcióját vesztett, bürokrata ügyintézés modelljére alakítja a történést. Parabolikus ábrázolása az ország akkori állapotának, üzenet, jelzés, megmutatása annak, hogy
nem szabad egy társadalmat irányítani, egy országot vezetni.
Amit az Almáskert üzen, az a vezetésnek szól, amiről a Rossz »sszony képet ad, az már
a jövő kérdése, noha most még csak csírájában. Ez a regény a „hogyan éljünk" későbbi
problematikáját feszegeti az ötvenes évek derekán. A faluról elszármazott paraszt és a
városi lány házasságának megromlását mutatja meg a regény, amely megint csak modell,
modellje a nagyvárosi személytelen életnek. A Rossz asszony megjelenése vitát kavart.
Sarkadi Imre, aki pedig Veres Péter tisztelője, s félig-meddig tanítványa volt, az írót a
parasztmítosz föltámasztásával, narodnyiksággal vádolta. Igaz, hogy Veres Péter a férj,
Majoros Józsi mellé állott, és Ibolyát, a feleségét elítélte, de nemcsak ez a beavatkozás
számít, mert a társadalomélettani probléma akkor is fönnáll, ha Veres Péter nem mutatja
ki elfogultságát. Két világ ütközik össze a Rossz asszonyban, s nem tud egymással
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kiegyenlítődni, mert nincs külső erő, ami ezt a kiegyenlítődést szorgalmazhatná. És lehet
akármilyen kiváló munkás Majoros Józsi, de az életével nem tud mit kezdeni a nagyvárosi
életben, ahogy Ibolya antiszociális egyéniségének is legalább olyan tisztán látja Veres
Péter az indítékait. A férfi elvesztett egy világot, amelynek bensősége volt, a nőnek
viszont az a baja, hogy sosem volt bensőséges világa.
1960-ban jelent meg a Kelletlen leány, szerzőjét a régi vita, a Rossz asszonyé is
inspirálta. Amit önfegyelemmel elviselt, most a remekművel kibeszéli. Megrágalmazta
hajdani hősnőjét? — Most megteremti Ibolya ellentett párját, Tóth Borát. Ibolya alakmását is ott találjuk a regényben. Nemcsak városon, falun is van „rossz asszony", mint
ahogy van rossz házasság is. Bodnár István úgy jár Tóth Pannival, mint Majoros megjárta
Ibolyával. Nem is a jó vagy a rossz asszonyember foglalkoztatja Veres Pétert, hanem a
társadalom élettani működését vizsgálja a legkisebb egységben, a családban. A személyiséget, mint integráló erőt, mint kohéziós forrást analizálja a regény. A mozgásba lendült
kollektívum lerázza magáról a tradicionális beidegződöttségek javarészét, maga mögött
hagyja statikus világképét, s ilyenkor sokat számít az egyes ember minősége. Az átmeneti
kor közösségi gondjait feszegeti most Veres Péter. Tóth Bora jelenléte az atomnyi
közösségben, a családban megoldás a „hogyan éljünk" kiéleződött problémájára.
Ugyanennek az átmenetiségnek megvan a maga veszélyes típusa, az eszközember.
Lazán összefűzött regényszerkezetben vagy éppen novella-füzérben őt teszi középre Veres
Péter. A csatlós — Török András — a földbirtokos eszköze, s azok közül törtetett elő,
akiket most ura érdekében irányít. Török András csak a hatalmat szereti, de a hatalomnak
nem birtokosa, mert ő a hatalom bírójának az eszköze. Nem autonóm ember, függelem
híján semmi ereje. Mikor elveszti irányítóját, tehetetlenebb akárkinél. De nem tud mit
kezdeni a juhász-számadóval se, aki még az ősi patriarchális életrend embere. Bátori
Mihály maga is kisisten a tanyában, de nem azért az, mert eszközember volna. Bátori tud
valamit, amit senki a tanyán, érti a juhászat fontos mesterségét, s éli a pusztai szabad
pásztor ősi életformáját. A szabadság és a függelem két embere Bátori és Török, kettejük
közt az utóbbinak kell engednie, s ezen a ponton tetszik elő, hogy Török András hatalma
nem valódi, hogy hiába játssza meg magát, bírja nyers erővel és indulattal, önmagában
semmi, ura nélkül nincsen. De az eszközember nem múlik el az urak világával. A „csatlós"
fölbukkan újra abban a világban is, ahol nem az uraké a hatalom. Az elszemélytelenült,
elidegenült hatalom lehetőséget kínál a „csatlós"-természetnek, az eszközember, a
függelemben magát otthonosan érző ember, az autonómia iránt érzéketlen személyiség a
regresszió támasza, a megmerevedett viszonyok védője.
Egyrészt A Balogh család története, az igaztörténet, az epika tradicionális változata,
másrészt a modell-szerkezet, a Laci, az Almáskert, A rossz asszony, majd a két remek: A
kelletlen leány és a Csatlós Veres Péter elbeszélő művészetének kivirágzása az ötvenes
években, s e virágzásban a műfaj-változás: az életdokumentumtól, az önéletrajztól, a
szociográfiától a nagyepikai igaztörténet-kísérleten át a modellszerkezetig: a paraszttól az
emberig, ez a változás értelme és iránya.
Az epika volt az uralkodó műfaj az ötvenes évekre eső pályaszakaszon, a hatvanas
években a közírás, a reflektáló napló dominál Veres Péternél. Mint életében mindig, ha
tehette, most, életalkonyán is sokat olvas. De már inkább történelmi munkákat, s nem
regényeket. Veres Péter a hatvanas években fedezi föl magának a történelmet. A kútfőket,
a forrásokat szereti. Korban pedig a históriai kezdeteket, a prehistorikum és historikum
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határvidékét, fgy kezdi olvasni a magyar történeti kezdetek kútfőit, a magyar őstörténeti
forrásokat. A parasztság történetének érdeke vezeti ebben a kutatásban. Amit ő a
hagyományos paraszti világról tud, azt veti össze az őstörténeti forrásokkal. A följegyzett
mondák, történeti históriák, legendák szövevényében azért botorkál, hogy megkülönböztesse a valódit meg a képzeltet. Saját paraszti emlékezete segítségével végzi ezt az
elkülönítést. Aztán arra is bátorodik, hogy a föl nem jegyzett hétköznapi életet
rekonstruálja. A bölcs és balgatag őseink történetfilozófiai kísérlet, amely a magyar
őstörténet és a parasztság emlékezete egybevetésétől reméli az eligazodást, amely a jelen
érdeke. Veres Péter tapasztalati úton eszmél rá, hogy a történelem a múlt szociológiája, s
ettől a jelen reális szemléletét reméli erősbödni.
Magát a jelenidőt szeretné történelemmé élni, azaz a jelent megérteni, áttekinthetővé
alakítani, ez a célja hatvanas évekbeli közírásának. Az Olvasónapló, a Naplójegyzetek, a
Jelenidő, a Történelmi jelenlét és a Szárszó tanúsítják Veres Péter intellektuális erőfeszítését ennek a jelennek a megértéséért. Mert a megértett jelen már történelem. Amit
emocionalizmus címen összefoglal, a jelen társadalom antinómái: a műveltség (a
művelődés) ellentmondásossága; a megromlott emlékezőképességet, a könnyen felejtést, a
nevelés anomáliáit, a nők társadalmi helyzetének változása következtében támadt életviteli zavarokat, a kultúrális ellátás új problémáit, a művészeti emocionalizmust, mint az
egész társadalom élettani válságát minősíti. Ez ellen csak tudatos kollektivizmussal,
szociológiai gondolkodással lehet védekezni. A társadalom egyrészt szükségszerű munkamegosztás, másrészt az emberi természet. Amabban a külső természet leigázása, emebben
a belső természet ismerete. E kettő dialektikus kölcsönhatás-sora a megfordíthatatlan
időben — a történelemben! — folyik. A három mozzanat egysége az, amit Veres Péter
társadalom-élettannak nevez. Ennek a társadalom-élettannak vannak evidenciái, belátható,
de nem bizonyítható igazságai. De ami egyik összefüggésben evidencia, tehát a sorban az
első, a másikban már nem az. Ezért nemcsak evidencia van, hanem koherencia is. Az
evidencia feltételezi a koherenciát. Veres Péter már nemcsak struktúrákban, időben is
gondolkodik. Olyan világból indult, amiben a mozdulatlanság az evidens; olyanban él a
hatvanas években, aminek evidenciája a mobilitás. Ebben áll Veres Péter gondolkodásának
fejlődése és korszerűsége, ezért tudott oly termékeny gondolkodó lenni a hatvanas
években.
De nagyobb vállalkozásokra már nem futja fizikai erejéből. A Szárszót már be se tudta
fejezni, pedig úgy írta, hogy minél kevesebb legyen a részlet, s annál erősebb az áttekintés.
Ebben a könyvben még egy kísérletet tett, hogy szellemi fejlődését megértesse, hogy
ezáltal magát is jobban értse. A Szárszó posztumusz megjelenés, a cím szimbolikus.
Veres Péter fejlődéstörténetének egységét Szárszó szimbolizálja. Az ő útja csak oda
vezethetett, neki Szárszóról kellett csatlakoznia a történelem valódi mozgásához. Szárszó:
erkölcsi tett. Akik itt a változás és a választás pillanatában összejöttek, a történelem színe
előtt vállalták föl magukat. Számot adtak addigi pályájukról, s várták, hogyan lesz ezután.
Veres Péter Szárszón kétszer is szót kapott. A konferencia zárszavát is ő mondta el. A
konferencia felszólalói már a teljes megosztottságot tanúsították. Az értelmiség képviselői
a nemzeti aggodalom hangját szólaltatták meg, a baloldal viszont a biztos jövő jegyében
szólt. Veres Péter az egység szükségére figyelmeztetett. Értette a nemzetért való
aggodalmat, de fölhívta az aggódok figyelmét arra, hogy a szociális és a nemzeti között föl
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nem cserélhető sorrend van. Ha a szociális érdek kielégül, az a nemzeti legnagyobb
elégtétele. Ilyen alapon ítéli meg a Szárszóban Veres Péter a saját szellemi fejlődését is.
Nemcsak a Szárszó, kései epikája is az önéletrajz új megközelítését képezi. Az Őszi
változatokban (1969) ott találjuk a Számadás és Az ország útján közti életszakasz rajzát, s
ott vannak Az ország útjánt folytató életrajzi elbeszélések is, a Hogyan lettem miniszter?
és a Hogyan mondtam le? De fontosabbak, mert az elbeszélő hangjának finomulását
jelzik azok az elbeszélések, amelyek tárgyukat a gyerekkorból (Mostohaapa) vagy a
házasságra készülő ifjú életéből merítik, s némelyik pedig az öreg ember belső világát
deríti föl. (A Pátriárka-ciklus darabjai.) Ezek az elbeszélések már nem lépik túl a család
körét, de a mikroszociológiai egységben a társadalom működése sejlik.
1970 áprilisában érte a váratlan halál. Volt még terve, folytathatta volna, de életműve
belső egysége így is nyilvánvaló. Személyisége és alkotása nem vethető a kortársakéhoz.
Hozzájárulása az önéletrajzi epikához, a szociográfiához természetesen összeköti őt a
nemzedéktársakkal. A kor politikai-szellemi mozgalmaiban való állandó jelenléte is ezt az
összeköttetést erősíti. De szellemi fejlődése, személyiségének páratlan varázsa és elbeszélő
művészete egyedülállóvá teszi őt a kortárs-irodalomban és szellemi életben. Szellemi
fejlődése volna az a nagyregény, amelyet nem írhatott meg, csak részleteiben. De végül
önmagát megértette, s önmagában a magyar szegénység balogságát, a „megdögleni lehet,
de rongy emberré válni nem lehet" erkölcsöt. A földhöz ragadt paraszti realizmust — az ő
pregnáns kifejezésével szólva: sültrealizmust —, a hívő, ragaszkodó józanságot, a mindent
kibíró vegetatív életerőt hozta magával a földmunkás-életkörből, a szülőhazából,
Hortobágy mellyékéről, de nemcsak hozta, hanem általánosítani is tudta. így lett a
parasztság írójából a nép-nemzeté, s ha a parasztság kifejezőjeként a nemzeté tudott lenni,
a nép-nemzet írójaként emberiségi távlatokba bontakozott.
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A SZÓ, AMELY A MŰALKOTÁSBAN S A J Á T K E L E T K E Z É S É N E K
SZEREPÉT JÁTSSZA
(József Attila költészetének egy jellemző vonásáról)

Ha bármely műalkotást alkotója szemszögéből vizsgálunk, abban láthatjuk lényegét,
hogy megismerő folyamat. Bármely műalkotás létrejötte sajátos feladatmegoldó eljárás. A
folyamatot mindig valamely kérdés indítja el: valami új merül föl (legalábbis az alkotó
számára űj, megismerendő, választ igénylő), valami, aminek azonnali megfogalmazására a
nyelv rendelkezésére álló állapotában nem alkalmas. A költészet „költőisége" semmi más,
mint azon eljárások sora, amelyeken keresztülvezetve a felmerült „kérdést", az új,
ismeretlen tényező ismeretlensége megszüntethető, s ezzel együtt szükségképpen a nyelv
lehetőségei is kitágulnak, kifejezőeszközei alkalmassá válnak az „új" aspektus hordozására
is. (Ugyanez a folyamat játszódik le a nem nyelvi művészeti ágak egynemű közegeiben is,
a vizuális, auditív stb. jelrendszerek kifejező lehetőségeinek bővülésével.)
József Attila alkotói gyakorlatában ez a minden kor művészetére jellemző folyamat
tudatossá emelkedett. „ . . . a szó a használatban szemlélet, keletkezésében pedig műalkotás Így a szó a műalkotásban saját keletkezésének a szerepét játssza. Mégpedig olyan
módon, hogy a költeményben levő összes többi szóval egyszerre keletkezik. A költeményt
eszerint úgy is fölfoghatjuk, hogy egyetlen keletkező szó, hogy a keletkező neve annak a
dologi csoportnak, amelyet bontatlan egységbe és végső szemléleti egészbe foglal." (József
Attila: Irodalom és szocializmus c. előadásában, 1931. kiemelések: J.A.)
Ha mármost József Attila költői gyakorlatának jellegzetességeit vizsgáljuk, szembetűnik az a tudatos törekvése, hogy a szavak (de nemcsak a szavak, hanem általában a
nyelvi kifejezőeszközök) egyértelműségét feloldja. (Csak kiragadott példaként utalunk a
Ringató „holott"-jának vitatott értelmére, a „döntsd a tőkét" világos kétértelműségére,
de arra is, ahogy Csokonai: Egy tulipánthoz-jában a ritmika kettősségét tudatosítja. Vagy
tovább: az önmegszólító verstípus személyének ele ve-kettőssége; az inverzió olyan
használata, hogy általa ugyanaz a kifejezés több egységhez is kapcsolódik: pl.
„Kívül-belől
leselkedő halál elől.. .
amíg hevülsi"
— ahol a „kívül-belől" úgy is szerepel, hogy „kívül-belől leselkedő halál", s vonatkozik
arra is, hogy „kívül-belől amíg hevülsz"; a kötőszavak kettősségének kihasználása, pl. „ha
eltemet, ki eltemet"-ben a „ha" mint időhatározói és mint feltételes kötőszó, az „alig
hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín. . ."-ben a „hogy" mint a tárgyi
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mellékmondat kötőszava, s mint módhatározói kérdőszó; vagy utalhatnánk arra a versszerkesztési sajátságra, ahogy mellérendelések halmozásával a közrefogott tagot az előző
és következő taghoz egyaránt hozzáérteti. És sorolhatnánk a kettősségteremtő eszközöket még tovább is.)
Ez a sajátosság éppen a költészet sajátos feladatmegoldó módszerére utal. Az „új", a
„megismerendő", a „kérdés", amely az alkotófolyamatot beindítja ugyanis mindig ellentmondásos formában jelentkezik; helyesebben, éppen az jelentkezik újként, megismerendőként, ami ellentmondásos, nem egyértelmű, az addigi tapasztalatok rendszerében nem helyezhető el közvetlenül. Az alapélmény tehát egy ellentmondás, mely több
irányba is mutathat: az alkotói eljárás feladata, hogy az élményt egyértelműsítse, világos
választ adjon arra, hogy a benne rejlő ellentmondás tagjai közül melyik a „túlsúlyos
mozzanat". A kiindulás ezen többértelműségét az alkotói eljárásban az alkotó kiterjeszti
tapasztalatrendszerének mindazon elemére, mely számára az alapélménnyel kapcsolatba
hozható. így egyfelől szembesíti addigi tapasztalatait az „ ú j " élménnyel, s ezáltal
módosítja-bőviti őket, másfelől e szembesítésben a már ismertek tükröt tartanak az „új"
élmény elé, egy-egy oldalról megvilágítják egy-egy kapcsolatát: kimutatják, hogy melyek
azok az elemei, amelyek más összefüggésben már ismertek voltak az alkotó számára; s
mindez Sddig folyik, míg az új élmény minden oldala fel nem tárja valamely már kialakult
tapasztalattal való azonosságát, s így ismeretlensége meg nem szűnik, amíg az élménybenvolt kérdésre így válasz nem adódik.
A többértelműség
a költemény minden elemére nézvést tehát követelmény;
helyesebben szükségszerű eredménye annak, hogy maga az alapélmény többértelmű. A
kiindulás többértelműsége minden felhasznált nyelvi elemet „kettébont", dialektizál;
(innen van a költői nyelv többek által kimutatott oszcilláló hatása); s csak a végeredmény,
a „válasz" egyértelmű: ez az a „szó", amely a versben „saját keletkezésének szerepét
játssza".
József Attila „Talán eltűnök hirtelen" kezdetű versén szeretnénk bemutatni ennek a
mechanizmusnak működését, s ezáltal József Attila költészetének lényeges sajátságát
megragadni, mely sajátság véleményünk szerint tehát egyszersmind minden művészi
alkotófolyamat fontos jellemzője.
József Attila: Talán eltűnök hirtelen. . .
Talán eltűnök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.
Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön szárítottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.
Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tíz évet.
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Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.
Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek,
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.
(1937)
Az alapkérdés az elmúlás, melynek ellentmondásossága a felelősség kettősségében
jelentkezik. Ez bomlik szét a versindítás két kezdő képévé:
eltűnök (passzív, külsőleg determinált)
elpazaroltam (aktív, cselekedett)
Ezt, külső és belső determináció egységükben való viszonyát kell helyretennie a
versfolyamatnak (az elmúlás vonatkozásában) József Attila számára. Egyetlen élmény
fogalmának ilyetén kettébontása azzal jár, hogy a fogalom összetevői grammatikai
viszonyba lépnek egymással, másfelől viszont a grammatikai viszony visszahat az egyes
szavakra, belesugárzik azok megnevező funkciójába. Azt kell tehát megvizsgálnunk, hogy
milyen viszonyok jönnek létre a szavak között, s ezekkel összefüggésben hogyan
bomlanak szét az egyes szavak több jelentésre, s e jelentések hogyan képeznek ezután
újabb viszonyokat.
Az első összefüggés-kölcsönhatás az első sor „talán — tűnök — (hir)telen" elemei
között jön létre,
a) a jelentésekben közös bizonytalanság-tartalom
b) a hangtani kapcsolat
c) a „talán" hangalakjában bújó „talan", fosztóképző és a „hirtelen" „telen"-je közti
kapcsolat révén.
E kapcsolat visszahat tagjaira: az „eltűnök" szóba sűrített jelentéselemek közül a
„hirtelen" hatása a tűnékenységet, az elillanást, a semmivéválást emeli ki, a „talán", pedig
a „tűnik" szó „úgy tűnik", „látszat" tartalmához kapcsolt. Ez a kettősség azután hat a
vers többi szavára is, kapcsolatba hozva őket a „semmivéválás" és a „látszat" fogalmával.
Ugyanígy válik két (vagy több) elemre minden jelentős szó a versben, s e jelentések
mindegyike kapcsolatra lép az összes többivel. így jön létre egy viszonylag rövid versben a
totalitás élménye. (A továbbiakban csak azt jelezzük, hogy milyen kapcsolatok milyen
jelentéshasadást eredményeznek.)
A fenti kapcsolat bontja szét a „hirtelen" szót is az itt elsődleges „villámgyorsan,
egyszerre", és a „nyomtalanul", „hír nélkül" jelentésre. Ez utóbbi jelentést egyfelől az
„eltűnök" hangsúlyozza: eltűnök — nyomtalan; másfelől az, hogy a „talán"-nal való
kapcsolat kiemeli a fosztóképző szerepét, s ettől feltárul a szó eredeti váza: hir + telen.
Azaz „hír nélkül":
1. nyomtalanul
2. lúressé válás nélkül.
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Az „akár" a „talán"-nal alkotott kettős összefüggés (1. magánhangzó kapcsolat; 2.
sorkezdő helyzet) révén az elsődleges jelentésnél = „mint", nagyobb bizonytalanságot kap,
s így előbukkan „beletörődés" tartalma. (Akárhogy is lesz, mindegy.) A kettő együtt azt a
jelentést adja a mondatnak a közvetlen hasonlat-jellegen túl, hogy az ember elmúlása
nemcsak, hogy olyan apró dolog, mint egy lábnyom eltűnése az erdőben, de objektív
szempontból épp olyan „mindegy" is.
Az „akár az erdőben a vadnyom" sor hangtani összetétele az állati — érzékleti —
természeti jellegen alapszik:
,flkát" = károgás, „zerdő" = zörgés, „benavad" = dobogás
Ettől a „vadnyom" jelentésében egyszerre hangsúlyozódik, hogy konkrét, súlyos, fizikai
lenyomat és az, hogy jel. (Mégegyszer megjegyezzük, hogy a jelentések kettőssége a vers
összes többi elemébe belesugárzik, így tulajdonképpen minden szó elemzésénél kimutathatjuk az összes többi besugárzó, jelentésmódosító hatását, de ez nyilvánvalóan rendkívül
megnövelné az elemzés terjedelmét. így tehát kénytelenek vagyunk arra szorítkozni, hogy
melyik szó, ill. kapcsolat milyen újabb jelentésmódosító szférák bekapcsolásával járul
hozzá a vers „intenzív totalitásának" kialakulásához, mely e hatások összegében, szintézisében van.)
Az „elpazaroltam" az „eltűnök"-kel kapcsolódik a közös igekötő, az azonos szintaktikai funkció és az egyformán kiemelt helyzet révén (mely utóbbi abból adódik, hogy
éppen e két állítmánnyá bomlik szét az eredeti élmény). A „tűnök"-ben már kimutatott
„látszat" tartalom a domináns „eltékozol" jelentésből elővillantja a szótő „pazar" elemét,
s ennek tartalmát (= „csodás, gazdag"). így a pazarlás negativitásához bizonyos dacos
pozitív jelleg is járul. (Ami az „eltékozoltam"-ban nem volna meg.) Az „elpazaroltam" ige
így a versegészbe újabb ambivalenciát visz: az „eltűnés" aktív oldalának, az önelhasználásnak, öneltékozlásnak negativitását nem tekinthetjük a továbbiakban egészen egyértelműnek.
A „mindenem"-ben újabb értelmezési kettősség:
1. minden birtokom (sok)
2. egy dolog, ami mindenem.
Az első jelentésben a birtok anyagi jellege, a másodikban értékjellege hangsúlyozódik. A
kettősséget itt három kapcsolat is segíti:
1. a közvetlen szintaktikai - az „elpazaroltam"-mal az anyagi jelleget,
2. a rím által meghatározott kapcsolat a „hirtelen"-nel a szó már jelzett kettős tartalma
következtében inkább az érték-jelleget (ti. elpazarolta a híressé-válás feltételeit) emeli ki;
3. s ez utóbbi tartalmat erősíti a következő sorral alkotott kapcsolat is.
A „mindenem" e kettős tartalma megy át a „szám", ill. „számotadás" tartalmába is:
1. számszerűség, mennyiség (itt az hangsúlyozódik, hogy mindent elpazarolt, ami volt),
2. felelősség ezért, ill.
3. a „számvetés", az áttekintő, összefoglaló értékelés igénye.
A „számadás" és „számvetés" kettőssége újból a külső és belső determináció kettősségét
jelenti: számot ad valaki másnak, ill. számot vet magával.
Ez a kettősség megvan a „kéne" alakban is: a magyarban ez egyszerre jelölhet külső
kényszert és belső szükségletet, s ez a fenti szöveg-környezetben most mindkét tartalmat
egyszerre mutatja föl. Az „adnom" is fokozza a „kéne" e kettősségét: az egyes sz. első
szem. rag a belső felelősséget, maga az „ a d " ige is hordja magában az önkéntes ado90

mányozó és az adózó adás kettősségét: sőt: a „vadnyom"-mal való kapcsolat (1. rím, 2.
hangtani: d + n + m, 3. mondatzáró hangsúly) a számadás /e/adás-voltát is különemeli. S
minthogy a jeladás valaki számára való jeladás, így a külső determinizmus szerepe
nagyobb hangsúlyt kap a belsőnél, az önkéntesnél. Ez még csak fokozódik a „vadnyom"
természeti jellege következtében. (Sőt a „számotadás" eredeti tartalma a „nyájőrzés, ill. a
nyájjal való elszámolás" is ezt erősíti.)
A második szakasz a „már" szóval indul. A számadás - számvetés különválasztja a szó
két jelentés-mozzanatát: a korábbi állapotra utaló „már akkor" és a jelenhez kapcsoló
„azóta is." Ezzel teremtődik meg a versen végigvonuló időbeli kettősség. A „már", s főleg
a „gyermek" besugárzására a „bimbós" szó mindkét jellege előhívódik:
1. a virágzáshoz
2. az anyamellhez kapcsolódó.
A „szem-maró" összetételből a „maró" ismét több jelentésre bontható.
1. a test szó szerint vett maratása
2. „szemrontó", s ez újra különválik a látás elhomályosításának a) fizikai és b) szellemi
értelmére. A „már" nem véletlenül kapcsolódott éppen ehhez a szóhoz (a hangtani
kapcsolat révén): test és tisztánlátás eleve megromlását, külső tényezők általi elrontását
éppen múlt és jelen egymásbahatolásának belső ellentmondásán keresztül határozza meg a
kérdésfelvetés eredeti ellentmondása, az elmúlás ellentmondásossága.
A „füstön":
1. füst közepette
2. füst fölött (ti. valami füstjén, ami már elégett)
A „szárítottam" ismét ambivalens: a szövegkörnyezet által meghatározott passzivitás,
kiszolgáltatottság mellett e szó tartalmába az 1. sz. 1. személy önkéntességet, aktivitást is
belevisz, s ez maga után vonja azt, hogy az „elpazaroltam"-hoz hasonlóan az alapvetően
negatív tartalom mellett pozitív is különválik:
1. „kiszárít", megfoszt frisseségétől
2. „megszárít", megóv a nyirkosságtól, ellenállóvá tesz; megóv a megromlástól (húsfüstölés). Persze, a húsfüstölés asszociációja megint csak a természeti, anyagi elem elsődlegességét, a determináltságot erősíti, és az aktivitás védekezésre korlátozódik.
A „szem — szárítottam — szedi — szét — eszemet" sor hangtanilag is, tartalmilag is
összekapcsolódik: a „szem"-től az „eszem"-ig tartó megfogalmazás-sor a tudatosítás
fokozatain épül, s közben a füstpattogás „sz"-ei is gondoskodnak arról, hogy a „szemmaró füstön szárítottam" sorból kielemzett tartalmak áthassák ezt a sort is.
A „szedi" egyrészt begyűjtést, másrészt szétszerelést jelent: az első tartalom a
„bánat"-hoz kapcsolódik, ti. a bánat rendeli maga alá a tudat egészét; a második tartalom,
melyet igekötője a „szét" is erősíti, ismét ketté válik a mondat egészében: „szedi szét
eszemet":
1. elemekre bontja, elemzi;
2. s persze ez a domináns jelentés: felbomlasztja.
A „testemet" — „eszemet" rímben jelzett kapcsolatot ez a felbomlás határozza meg, s
a test — ész viszonyban az előbbi determináló erejét hangsúlyozza.
A „bimbós" és a „bánat" hangtani kapcsolódása a „szétesés" a „bánat" eleve meghatározottságát sugallja, a már elemzett időviszony („már") determináltságában. Ez
bontja azután szét az itt következő „ha" jelentését is:
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1. időhatározói
2. feltételes tartalomra,
ez a kettősség pedig tovább a „megtudom" jelentésének kettősségéhez vezet:
1. felismerés (aktív)
2. valamely külső dologról értesülés (passzív).
A „mire jutottam"-ból a , j u t o t t a m " kettőssége:
1. célbaérés
2. jut belőle (valamire).
Ez utóbbi jelentést az „elpazaroltam" átsugárzó hatása erősíti föl a szövegkörnyezetbő
adódó elsődleges jelentés mellé. A „célbaérés" jelentés visszahat a „mire" szóra ú
felbontva azt helyhatározói és eredményhatározói tartalmaira: =
1. sehová sem jutottam
2. semmit sem értem el.
Az első két szakasz számos összekapcsolódási pontja közül kiemelhetjük az „eltűnik" - „füstön" - „gyermek" kapcsolatokat, ill. a bennük jelzett többértelműség
kölcsönös egymásbasugárzását, valamint a „számot adni" — „bánat szedi szét", —
„elpazaroltam" — „mire jutottam" összefüggéseit. S mindez a „talán" és a „ha megtudom" által körülvett tudatosodási folyamatban.
A harmadik szakasz élén álló „korán"-t versszakkezdő elődei („talán", „már") hatása
ismét kétféle idő külön meghatározójává teszi, a szót két jelentéstartalma ui.: „idejekorán", ill. „túl korán".
A „vájta belém fogát a vágy" kifejezésben a „vájta belém fogát" rész arra utal, hogy a
logikai alanyt valamely külső erő negatív hatás alá veti; a „vágy" azonban a szubjektum,
az alany cselekvése, s ez visszafelé módosítja, aktív-passzív tartalomra bontja ketté a
kifejezést. (A vágy foga, ami belém váj, de ez egyúttal az én fogam.) A vágy így maga is
kettéválik, pozitív és negatív tartalmára, ill. testi és szellemi jelentésére.
Ez a rész éppen azáltal járul hozzá a vers bonyolult össz-szerkezetének kialakulásához,
azaz a bonyolult jelenség teljes körüljárásához, hogy az itt elsődlegesen negatív és testi
értelemben szereplő gondolatsor nemcsak negatív és nemcsak testi értelmű.
Az „idegenbe" szó a „fogát" közvetlen hatása és a „korán-váj-fogát-vágy" sorozat
hanghatásai által keltett érzékleti hatás következtében felfedi a benne rejlő „ideg"
jelentést, s ez is megjelenik az elsődleges „rossz helyre, nem otthonos helyre" jelentés
mellett. Ez az alapjelentés tovább oszlik a „belém" hatására:
1. tőlem el
2. bennem rosszhelyre. S a külső eltévedés a „vágy" testi és szellemi jelentése szerint
ismét kettéoszlik az „idegen" szó jelentésében:
1. tőlem idegen
2. idegen, ismeretlen hely.
Mindezek a jelentések együtt vannak az „idegenbe" szóban, s ennek következtében a
„tévedt" mindkét hangsúlya egyaránt felerősödik:
1. eltéved (irányítatlan)
2. megtéved (rossz helyre kerül). így e két tartalom: az irányítatlanság és a rossz helyre
kerülés (fizikai és szellemi értelemben) összefonódik, s ez az összefonódás lesz, mint majd
látni fogjuk, a költemény egyik kulcspontja. ,,Rezge"=l. rezgő (passzív, valami által
rezgetett, remegésre késztetett), 2. tünékeny (egyszerre passzív és aktív értelemben).
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E két tartalom-elem együtt színezi a jelzett szó, a „megbánás" tartalmát, s az így
szintén kettős: kényszerű és vállalt. A „fog át" a gyöngéd „átkarol", s a teljes rím
(„fogát") besugárzása következtében fölerősödő könyörtelen „fogva tart" (foga közt)
kettősségében szerepel. Sőt, e kétféle külső „átfogás"-sal szemben megjelenik még egy
jelentés: a „megbánás fog á t " szókapcsolat ui. ebben a formában üj nyelvi forma, a „fog
át" itt az „áthat" és az „elfog" összeolvasztásával jött létre: „eltölt" értelemben. Ez a
jelentés is passzív, de a két külső determináló erőkre utaló jelentéssel szemben ez
valamilyen belülható determináló tényezőt hangsúlyoz.
A „várhattam volna" feltételessége megintcsak kettős.
1. valódi (elmulasztott) lehetőség;
2. jobb lett volna, ha úgy alakul, de nem volt ilyen lehetőség.
(Az eddigiekből: idők és determináló tényezők kettősségeiből következik, hogy a két
egymásnak ellentmondó tartalom hogyan lehet meg egyszerre ebben a szóban is.) De a
„vár" szóban magában is benne van e kettős lehetőség, hiszen jelentései:
1. vár valamire
2. vár valamivel, elhalaszt; s mindkét jelentés lehet pozitív és negatív tartalmú is.
Ha most megint áttekintjük az eddigi szakaszok összefüggéseit, kiemelhetjük a külső,
természeti erők egymást fokozó növekvő szerepét: „vadnyom-szem-maró füst-vájta belém
fogát a vágy", s az aktív szerep csökkenését: a „szárítottam" 1. sz. 1. személyében még a
saját választás is benne volt, ezt most semlegesíti a „rezge megbánás fog át", melynek
,,rezgé"-jét talán éppen a „szárítottam" előtti „füst" szó áthatása hozta létre.
A negyedik szakasz a felelősség ambivalenciáját járja körül. Már az első kifejezésben
jelzi, hogy nem egyértelműek az itt leírt viszonyok: „dacból se":
1. csak azért se, dacból nem;
2. még dacból se, még ha a dac úgy kívánná, akkor sem tudtam. Ennek következtében
a „fogtam föl" szándékossága sem egyértelmű:
1. kár, hogy nem fogtam föl
2. nem akartam fölfogni,
3. nem is tudtam volna fölfogni, mert nem volt értelme.
A szó fenti három jelentése eredendő belső többértelműségen is alapszik, a „fölfog" ui.:
1. nem enged leesni, magához fogad (ezt az első jelentést itt az előző szakasz
„megbánás fog át"-ja is erősíti)
2. megért.
(Azt talán mondani sem kell, hogy a „megbánás fog át" átsugárzó hatása erősíti az imént
jelzett „kár, hogy nem fogtam föl" jelentést is.) Amit nem fogott föl, t. i. az „értelmét",
ismét több tartalmú, s a „fölfogtam" különböző jelentései ehhez vagy ahhoz a tartalomelemhez kapcsolódnak.
1. Jelentését" = a) közvetlen jelentését; b) mélyebb értelmét
2. Jelentőségét, fontosságát".
A „soha" megint kétfelé húz:
1. nem fogta föl soha
2. soha nem volt értelme.
Az „anyai szó" a szó szerinti jelentésen túl egy általánosabb jelentéssel is bír a melléknévi
alak következtében, s hogy az anyaság általános attributuma az óvó védelem, az előző
szakaszból átható „fog át" = „átölel" jelentése által is hangsúlyozódik. így e szó meg93

értésének (akarva vagy akaratlan) elmulasztott lehetősége itt általános, mindent meghatározó mulasztássá is nő.
A „majd" ideje itt szintén nem egyértelmű.
1. valamihez képest következmény, régmúlt utáni múlt;
2. utalás a múltban beígért jövőre (= meglásd, ha majd nem leszünk, majd árva leszel).
Azaz egy oksági és egy időbeli viszony. E kettősség az „árva lettem" igéjében kap
jelentőséget:
1. lettem valami következtében
2. lettem az idők során: nem egyértelmű ui. az elárvulás oka sem.
Maga az „árva" kifejezés is kétfele visz: az anya említése a konkrét jelentést erősíti; az
„értelmét" és az „anyai" szó általános tartalma pedig a szélesebb értelemben vett
árvaságot, magányosságot. Ezek a sorok tehát a magány felelősségének föloldatlan ellentmondásait teszik hozzá az alapkérdéshez, s az eddigi ellentmondásokhoz.
A „mostoha" szó többféleképpen is hozzájárul a tartalom szétáramlásához. A
„mostoha" szó, noha a „mostoha gyermek"-re is értődik, elsődlegesen a „mostoha szülő"
jelentésben szerepel. Ezáltal a „mostoha" szó így önmagában aktivitást (negatív aktivitást)
rejt magában, szemben a mostoha gyermeknek a mostoha sorsot elszenvedő passzivitásával. Az, hogy itt a „mostoha" a gyermekre értődik, a szóban rejlő aktivitást és
negativitást érdekes módon átviszi őrá, s ebből következik a jelzett negatív akció is:
„kiröhögtem az oktatómat". Hanem e szókapcsolatban a nyelv belső dialektikája továbbműködik: a szerepmegfordítás visszafele is lejátszódik, s a ,.kiröhögtem" — noha grammatikailag egyértelműen a szerző akciója — a vers összhatásában mint általa elszenvedett
viszony is jelentkezik. Ezt a fenti visszaforduláson kívül elősegíti a) a „röhög" szó
negativitása, mely magára vonatkoztatva önelítélést is hordoz, b) a „röhög" szó belső
hangalaki kapcsolata a „hörög"-gel, с) a szövegkörnyezet felsorolásjellege: árva, mostoha,
s kiröhögtem. . . (A kapcsolatos mellérendelés itt persze következményt is jelez: az
árvaság eldurvító hatását, de a felsorolásban az is benne van, hogy a magány stációi:
árvaság, mostohaság, kiröhögtetés.)
A „mostoha" másik szerepe abban van, hogy a rím által összekapcsolódik a „soha"
szóval, mely benne búvik, s a véglegesség tartalmát emeli ki benne. De ezenkívül különválasztja a szóban bújó másik szót, a ,,most"-ot is, s ez ismét kettős időt teremt, a
múltbeli elárvulás és a jelen egyesítésével.
Megemlíthetjük még az „oktatómat" szó érték-ambivalenciáját is: ennek azért van
jelentősége, mert az eddig első, egyértelműen negatív cselekvés negativitása is megkérdőjeleződik általa, s a felelősség tovább is minden ízében ellentmondásos marad. A „kiröhögtem az oktatómat" ui. negatív, ha az oktatónak pozitív, tanító, fölemelő, az „anyai
szó"-val alkotott rímkapcsolat által is hangsúlyozott jelentését használjuk. De korántsem
ez a helyzet, ha figyelembe vesszük a „kioktató" jelentés-tartalmat is, melynek negativitása átsugárzik a „kiröhög"-ből. (S megintcsak nem véletlenül szerepel „oktató" és nem
„tanító".)
A szálak a négy szakaszban különböző érzelmi-indulati kapcsolatokká (= motívumok)
is futnak össze.
„vad (nyom) — pazarol — váj — vágy — dac — kiröhög";
„eszem - megbánás — fog át — fogtam föl — oktatóm";
„bánat — idegenbe — árva — mostoha".
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A tétova cselekvés (szárítottam) végképp kívülről meghatározott történéseknek adja át
helyét: (árva lettem). (E két hely összekapcsolása itt nem egészen önkényes: a „gyermektestemet", ill. a szövegkörnyezet többi tagjai is segítik ezt a kapcsolatot.)
Az összefutó érzelmi-indulati szálak, a gyermekkorral összefonó jelen, a felelősség
nyitvahagyott ambivalenciái és a vers kezdő képe együtt határozzák meg az ötödik, utolsó
szakasz indítását. „Ifjúságom e zöld vadon." E kép minden eleme megint csak kettős, s a
kép tartalmát mindezek a jelentések együtt adják.
„Ifjúságom" =

fiatalkorom;
„zöld" = éretlen;
fiatal-voltom;
friss;
„vadon" = elvadult
szabad (természeti) hely.

Mindez együtt sugárzik be a „szabad" tartalmába, azt is felbontva:
1. semmire sem kötelezett (kissé negatív, éretlen, elvadult)
2. szabadon levő, önmagában szabad
3. felszabadult
Ugyanígy az „örök" tartalmát is bontja az „ifjúságom" két jelentése, és a „szabad" fenti
értelmei is:
1. nekem örök (ti. az ifjúság)
2. végtelen, determinálatlan (1. a szabad jelentéseit)
A „hittem" szétbontása:
1. vél, gondol
2. hisz (hisz benne: érzelmi viszony).
Ez a „hittem" függetlenül attól, hogy múltidejűsége megintcsak a hit vereségére vonatkozik: e vereség éppen azért nyilvánvaló, mert mindegyik szó tartalmába belesugárzik a
negativitás, a mulandóság. (Ifjúságom + éretlen + elvadult; + semmire sem kötelezett - s
mindez összekapcsolva azzal, hogy az ifjúság örökkévalósága itt a „nekem örök"
jelentéselemben értelmetlenné válik az egyes ember törvényszerű végessége miatt.) A
vereség a jelenbe szorít: az „és öröknek" után az „és most" egyenrangú mellérendelés, s
így a jelen totalitássá válik. Ebben a jelenben bomlik szét az erdő-hasonlatból a jelen
állapot egésze: „hallgatom"
1. az erdőt = a létet (= kívülről)
2. hallgatok (teljes passzivitás)
3. elhallgatok (nem közlök semmit).
A „száraz" szó összefoglalja a felelősség végig megmaradó feloldatlanságát:
1. szükségképpeni kiszáradás
2. a korábbi saját akció (szárítottam) következménye, de az is lehet, hogy
3. eleve száraz.
Az eddigiek mindhárom jelentést lehetővé teszik. Az erdő-lét összekapcsolás szervességét
erősíti az „ágak"-nak közvetlen összekapcsolása a „test"-tel: „gyermek testemet
szárítottam" - „száraz ágak".
Ez a nyilvánvaló kapcsolat sugárzik át a ,.könnyezve" szóba is, melynek tartalmát a
szövegkörnyezet és ez az utalás bontja ketté:
1. könnyezik, mert siratja magát
2. könnyezik (szem-maró füst).
95

A vers záró szava a „zörögnek" a „száraz ágak"-ból következik. A kiszáradt erdő képébe
foglalt kettős jelentés határozza meg ezt is:
1. passzív hang, szél, állat keltette zajgás
2. zörgetés.
Igen fontos az utolsó szó, a verszárás. A kérdésfelvetéstől idáig jut el a megismerő
folyamat. A költői cselekvés is ezzel zárul: „hallgatom.. . hogy zörögnek". A „hogy" is
persze két jelentésű:
1. mint, miként — (ti. hallgatom a zörgés módját)
2. ahogy - (hallgatom a zörgést, ti. csak ezt).
A zörgés „zörgetés"-jelentése = kopogás, hívás, a halál hívása. Ez a megismerő folyamat
eredménye. Ide fut össze a vers minden fő szála:
1. eltűnök, akár az erdőben a vadnyom + ifjúságom e zöld vadont = eltűnik ifjúságom, s
benne én.
2. gyermektest + még tíz év + öröknek = ez a sorozat is a „zörögnek"-be torkollik az
„öröknek" — „zörögnek" rím révén, s ráadásul: örök + zörög = öreg.
3. füstön szárítottam + zöld vadon = száraz ágak hogy zörögnek
4. elpazaroltam + mert szabadnak hittem = száraz ágak.
5. sőt a versen átvonuló magánhangzó-hangsúlyok sora is ide vezet, a következőképpen: számot — bánat — váj — a vágy —árva — száraz ágak stb.
Tehát ha összefoglaljuk a költemény megismerő folyamatát: a nyomtalan elmúlás
szükségszerűségét akarja felmérni; ez az alapélmény, ill. az alapkérdés. E szükségszerűség
első megközelítése azáltal történik, hogy felbontja külső és belső meghatározottságának
pólusaira. A végső válasz, azáltal, hogy a vers folyamata a külső determinizmus nagyobb
szerepét emeli ki a szabadsággal szemben (az adott társadalmi környezetben): az ellenállás
föladását is jelenti.
Ehhez a végeredményhez jut, miközben a nyelvi kidolgozás a számára jelentkező
valóság ellentmondásait kibontja. Ezek az ellentmondások maguknak a szavaknak dialektikus természetében vannak, abban a viszonyban, ahogy az egyes szó a nyelv egészéhez
kapcsolódik. Hogy milyen ellentmondások bomlanak ki egy műalkotásban, ezt elsősorban
a kérdésfelvetés jellege határozza meg, ez indítja el azt a sort, amelyet, ha a költő a
nyelvet jól, azaz funkcionálisan használja, többé már nem kezelhet egészen önkényesen: a
szavak, szókapcsolatok egymást olyan helyzetbe hozzák, hogy mintegy élővé, nyitottá,
mozgóvá váljanak, behatolnak egymás jelentésébe, feltárják az általuk tükrözött valóság
összefüggéseit.
így az elemzett vers nyelvéből is kibomlik egy ellentmondássor, melyeknek ellenpólusai egy-egy szóban együtt jelentkeztek. Ez a sor így áll össze a versben: valódi
elmúlás — látszat; aktivitás — passzivitás; fizikai birtoklás — szellemi tulajdon; belső szükséglet — kényszer; állapot — előállás; tudatosítás — széthullás; külső irányítatlanság —
belső eltévedés; várakozás — elhalasztás; akarás — nem akarás; értés — nem értés; elárvulás — magány-választás; vadság — szabadság; mulandóság — öröklét; külső elmúlás
— belső élménye; s mindezek következtében a külső determinizmus fölénye a szabadsággal szemben: halál, az élet föladása.
Azért hangsúlyoztuk már korábban is az irányítatlanság és eltévedés kapcsolatának
jelentőségét e sorban, mert e kapcsolat eleve eldönti a saját felelősség, saját sorsalakítás
végső föladását, ami a vers végeredménye. Ez az eleve elvesztett szabadság persze már a
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kérdésfölvetés, az első kettébontás módjából következik, azaz abból a sajátos helyzetből,
amit a költő személyisége, társadalmi meghatározottságai és aktuális élményei együttesen
alakítanak ki. A szavak jelentéseinek „nyitottsága" biztosítja, hogy a versbe a világ (az
alkotó számára adott világ) „totalitása" bevonódjék; de azt már természetesen nem tudja
a nyelv, (ill. a mozgósított tudat) önmagában biztosítani, hogy egy kérdésfelvetés „megoldása" mások számára is, „objektíve" is a leghelyesebb megoldás legyen. Ez már az adott
társadalmi meghatározók függvénye.
*

József Attila költészetének elemzett sajátossága, úgy gondoljuk, közelebb vihet ahhoz,
hogy a költői nyelv „költőiségének" mibenlétét, s általában az esztétikum megismerő
szerepének pontos mikéntjét meghatározhassuk. A bemutatott nyelvi „szó-felbontó"
mechanizmus persze csak egyik tényezője a megismerés esztétikai módszerének. A
továbbiak leírására más munkáinkban fogunk sort keríteni. Mindenesetre fontosnak
tartjuk a műelemzés olyan módszereinek terjedését, melyek a műalkotást mint megismerő
módszert elemzik, s e megismerés természetét igyekeznek feltárni, és hosszú távon:
tanítható, mindenki számára használható eszközzé változtatni.

с
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F. KOMÁROMI GABRIELLA

A Z J D Ő T U D Á S A " MINT TRAGIKUS V É T S É G
(Páskándi Géza: Vendégség)

„Ha egy drámaíró történelmi drámát ír — az a lehetó'ség és a valóság örök perének
újrafelvétele." 1 Lássuk hát a Vendégséget mint perújrafelvételt! És ugyanilyen perújrafelvétel vált aktuálissá a mű kritikai megítéltetésének ügyében is közel tíz évvel a darab
születése és többszöri bemutatása után.
Páskándi drámáiban az idő kivételesen fontossá vált dramaturgiai építőelem. Nemcsak
az idősíkoknak a szokásosnál rejtettebb és bonyolultabb jelenlétére gondolok. Páskándi a
tragikus vétséget is az időhöz való drámai viszonnyal magyarázza: „A tragikus vétségek
bizonyos értelemben mindig az idő ellen elkövetett vétségeid' — írja. 2 Attól függetlenül,
hogy akaratlanul vagy akarattal követték el őket. (S nem csupán a „korán jöttek" vétlen
vétkességéről van szó.) Sorstragédia lesz az időérzéketlenségből és az idő feledéséből. Hősi
tragédiát szül az idővel való szembeszegülés és az idő tudása. Az utóbbi van jelen a
Vendégségben.
Páskándi Géza ebben a drámában Dávid Ferencnek állít emléket. „Dávid Ferenc a XVI.
század legsajátabb, s egyik legérdekesebb fia. Megítélését azonban felekezeti és világnézeti
tekintetek bonyolítják. Azon felekezetek, melyeken túlhaladt, hajlandók benne puszta
racionalistát látni, saját felekezete a reformáció beteljesedését magasztalja benne, az
erazmista humanizmus, a felvilágosodás és szabadgondolkodás régibb és újabb hívei a
XVI. század legmodernebb jelenségeként becsülik" — jellemezte őt máig érvényes
pontossággal Horváth János. 3
Páskándi a Vendégségben a hatalommal szemben játszmát vesztett Dávid Ferenc
életének utolsó stációját keltette életre. — A forradalmárok, a felfedezők, a hitújítók, azaz
az emberiség legjobb ügyeinek megszállottjai a maguk valóságában szinte törvényszerűen
kerülhetnek olyan matthelyzetekbe, amelyekben a korral és a sorssal való szembeszegülés
a vesztett pozícióban már csak az esély érzete nélküli értelmetlen illúzió lehet. Ezekben a
szituációkban a nem cselekvés4 kivételesen helyettesítheti az ellehetetlenült, erkölcsileg,
politikailag értékes tettet. Az olyan nem cselekvést, amely az idő tudásából, a történelmi
pillanat illúziók nélküli értéséből fakad, tettre csak megalkuvással, árulással, eszme- vagy
1
2

Rigó Béla: Páskándi Géza. Kortárs, 1973. 10. sz. 1654. 1.
Páskándi Géza: Modernség és hagyomány viszonyának fogalmi, értelmező kifejtése. 3. Forrás,

1975. 2. sz. 53. 1.
3
Horváth János: A reformáció jegyében. Bp. Gondolat, 1957. 345. 1.
4
Szándékosan kerülöm a cselekvésképtelenség
kifejezést, ez inkább a Beckett-hősök patthelyzeteire utal.
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hittagadással lehetne átváltani. (Hogy egy ilyen tragikus megalkuvásban Galilei nagyságában ne essék, a mítoszteremtő utókor mentségéül a szállóigévé vált mondatot taiálta ki.)
Ritka és kivételes történelmi pillanatokban bátorság a nem cselekvéshez kell, a
matthelyzet vállalásához és elviseléséhez, hogy a jelenben vesztes győztes lehessen a
jövőben. (Ilyenfajta nem cselekvés lett az utókor számára Husz János vagy Szervét utolsó
„tette".) Az is a szituáció természetéhez tartozik, hogy ezekben a matthelyzetekben az
öngyilkosság, mint a szubjektum számára elfogadható tett, már eleve lehetetlen.
Bokor László szerint a Vendégség szituációja abszurd, mert Páskándi a „nem
cselekedni érdemes" gondolat jegyében a sztoikus nem cselekvést felmagasztalva írta meg
a művet. 5 Az alaphelyzetnek látszat szerint igen, lényege szerint — az egészre vonatkoztathatóan — nincs abszurd jellege. Abszurd jelenség van benne, mint ahogy akad a
valóságban is. Dávid Ferencben emberi nagyságot, tehetséget, egyszóval értéket ítélnek
pusztulásra. Észellenes a kor indulata. (Az írónak a korról való, mitologikusnak mondott
képében ezzel az abszurd jelenséggel van konfliktusa.) A drámában az abszurd tényt
Páskándi Dávid Ferenc vejével így fogalmaztatja meg: „ . . . hány olyan embert éltettél,
Istenem, akik csak annyit mondtak naponta: igen, nem, komám, hogy ez a csizma? jó ez
a kolbász. . . Hány olyan embert éltettél, Istenem, és sokáig, akik nem gondoltak rád
soha, és akik nem gondoltak hosszan, mélyen, semmire soha.. . " A z abszurd jelenség nem
teszi abszurddá a szituáció egészét. Az csak akkor látszik annak, ha a hétköznapiság és a
partikularitás felől közeledünk hozzá, és így csodálkozunk az abszurdnak véltre: Egy
ember a házába fogadja a saját árulóját, eltartja, sőt jó hozzá. Megosztja vele kenyerét és
„ágyát". Tétlenül várja, elfogadja a saját halálát. Gondja van arra, hogy elkészüljön a
besúgó mindennapi jelentése. Ügyel, hogy adatot szolgáltasson hozzá. Mindez abszurd,
azaz képtelen, lehetetlen! — Hogy bebizonyíthassuk, Páskándinak valóban az „értelem
indulata" az egyetlen fegyvere a világ abszurd jelenségeivel szemben, hogy van fegyvere,
értelmes okot, magyarázatot keresve kell rákérdeznünk Dávid Ferenc nem cselekvésére.
Ha a szituáció egészében és következetesen abszurd lenne, akkor Dávid Ferenc abszurd
hős vagy a szituáció médiuma. Érthetetlen és képtelen a viselkedése, vagy tehetetlenül,
hipnotizáltan áll a szituációban. A lét értelmetlenségébe vetett hite az oka annak, hogy az
abszurd hős természetének megfelelően nem cselekszik; vagy kiismerhetetlen felső
hatalmak, fantomok kiszolgáltatottjának érzi magát. Azért nem cselekszik — újra csak az
abszurd hős természetéből adódóan —, mert „nem akar semmit", vagy mert „nem akar
valamit". Ha Dávid Ferenc abszurd hős vagy egy abszurd helyzet foglya, mindez legalább
félig vagy egészen igaz. - Vagy Dávid Ferenc a sztoikus bölcs példája, aki a „nem
cselekedni érdemes" filozófiáját sugallja? A példa szerint érdemes? A dévai várbörtönért,
s a börtönben hamarosan bekövetkező halálért? (Az utóbbit már nem a drámából, hanem
a történelemből tudjuk.)
Dávid Ferenc nem cselekvésének oka: az idő tudása. — A dráma zárt világa emlékeztet
a Harold Pinter-drámák „szobájára". Csakhogy Dávid Ferenc tudja, mi van a „szobán"
kívül. Nem kiismerhetetlen felsőbb hatalmak sejtése tehetetleníti. A filozófus és a
szociológus pontosságával méri fel saját helyzetét és attól elválaszthatatlanul az unitárius
hit ügyét is az 1578-as év Erdélyében. — Korábban is ezt tette. Sikereinek, egyházi
hatalmának egyik titka valóságérzéke és valóságismerete. János Zsigmond korában fels

Bokor László: Történelmi abszurd és abszurdoid. Kortárs, 1974. 2. sz. 3 3 3 - 3 3 4 . 1.
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ismerte azt, hogy Erdély különleges gazdasági-társadalmi viszonyai mikor mire adnak
lehetőséget. így lett 1564-ben a magyarok püspöke, a fejedelem papja. „1570-ben
Kolozsvár az ő hitén volt, szintúgy Aranyosszék, Déva, Torda, Marosvásárhely, s kevés
kivétellel Csík, Gyergyó, Udvarhely és Marosszék." 6 Ő ne tudta volna, mit jelent számára
(és az ügy számára is) a hatalmi viszonyok pálfordulása, hogy mit jelentenek a katolikus
Báthoriak az ő keresztény színbe öltöztetett deizmusának! — Dávid Ferenc jellemét
Páskándi úgy alkotta meg, hogy az abszolút tiszta ember mítosza mélyén ott van a
történelem által hitelesített Dávid Ferenc-kép. Dávid Ferenc számára 1578-ban nem
cselekedni volt a történelmileg lehetséges, és ez volt a jellem számára is az egyetlen járható
út. Nem szökhet, mert bűnösnek hinnék, és tönkretenné az eszmét. A feladatával
összeforrt ember az ügynek, a feladatnak még az élete árán sem árthat. Természetéhez
tartozik, hogy az élet megszűnik számára centrális értéknek lenni. Dávid Ferenc elfogadja
a halált, s ezzel ő kezdi formálni saját mítoszát, amelyet majd az utókor kerekít egészé, a
drámában pedig az írói szubjektivitás áttételében jelenik meg. Dávid Ferenc magatartásában az válik meghatározóvá, hogy eszméi túléljék. (Ott lesznek majd a Karácsonyféle felkelés hitre épített ideológiájában!)
Dávid Ferenc a dráma kezdetén az áldozat szituációjában van. Ennek velejárója a
passzivitás, s ha nincs a hős konfliktusos helyzetben, hát eleve drámaiatlan az alaphelyzetben betöltött szerepe. — Blandrata és Dávid Ferenc konfliktusa a dráma szituációjában
már megoldottan van jelen. Kettőjük viszonyának akkor lenne drámaisága, ha még
eldöntetlenül mérkőznének egymással. Maga a konfliktus azonban drámaelőzmény. Nekik
már a szóváltásig sem fontos a drámában eljutni. A hitkonzerváló és a hitújító ellentétének végkifejletéből csak az utolsó mozzanat hiányzik, s ez Dávid Ferenc tragikus
sorsának beteljesedése. Ennek késleltetése önmagában nem elegendő a dráma feszültségívéhez. — A püspök eleve áldozat. Drámai lehetne a vereség lélektani ábrázolása, vagy az
intellektuális síkon megvívott küzdelem. De Dávid Ferenc az eleve elrendeltetés nyugalmával — vagy inkább az idő tudásával — a konfliktus belső hullámverése nélkül várja, hogy
sorsa beteljesedjék. Lelkiállapotának nincs pszichikus feszültsége és belső mozgása. A
drámában egyetlen döntése van, de ezt sem nevezhetjük a választás dilemrpájának. Nem is
abszurd a döntés. Tudja, hogy mit akar, amikor a reformáció kalandor'ideológusát, az
olasz Socino Faustot (Blandrata bérencét, eszköz-emberét) bensőleg, meggyőződéssel
elfogadja a maga besúgójának. A történelemtől sarokba szorítva hisz még egy győzelemben: „Isten küldte, hogy neki is bebizonyítsam igazamat..." Hite legyőzhetetlenségének
tudata adja lelkileg is mozdulatlan nyugalmát. — Sütő András merített hasonló, de
drámaiságában feltárt konfliktust a történelem mélyéről (Csillaga máglyán). Kálvin és
Szervét viszonya ugyanolyan tartalmú konfliktustól meghatározott, mint Blandratáé és
Dávid Ferencé, s nem is sokkal korábbi fázisában kelti életre a konfliktust. De ez a
konfliktus a dráma rendezőelve, a szituáció legfontosabb építőeleme. A konfliktust Sütő
András végigviszi Szervét belső, lelki történéseiben is. Végig is viheti, mert Kálvin és
Szervét azonos emberi és történelmi nagyságú ellenfelek. Blandrata és Dávid Ferenc nem.
Ezért Blandrata csak a háttérben létezik. Maga a humanizálódott végzet, de csak a
hatalom árnyékától kapja veszélyességét és erejét. Blandrata eszköz-emberével, Socinoval
szemben Dávid Ferencet pedig szinte nagyságánál is nagyobbra növeli a mítosz.
6
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Dávid Ferenc a drámában a feladatával összeforrt ember példája. Ez az élettény
eredendően konfliktusos fajta. Csak ebből is fakadhatna a mű drámaisága. Ez a konfliktusos élettény rendezőelv is lehetne a drámában. A konfliktus intraindividuális voltában
létrehozhatná az áldozat szituációjára jellemző középpontos drámamodellt. Az író
mitologikus szemlélete azonban megakadályozza ezt. — A dráma Dávid Ference számára a
feladat, az ügy nem az élet centrális értéke, amely mellett még más értékek is megférnek.
Számára a feladat az élet abszolút értéke, amely mellett nem léteznek az élethez kötő
mindennapi és bensőséges szálak. (A Mária-motívum nem ilyen! Páskándi életre kelti
ugyan Dávid Ferenc vejét — aki már az 1574-es pestis idején meghalt —, de nem azért
teszi, hogy a családhoz tartozást sugallja, hanem azért, hogy a Németh László-drámákból
ismerős tanítványi szerepkört neki juttassa.) Dávid Ferencnek, az embernek a drámában
nincs miről lemondania az ügyért. A drámai helyzetek nem kényszerítik választásra. Vagy
pontosabban: Nem tudjuk, miről mondott le, mit hagyott maga mögött ez az ember, aki
haláláig szegődött egy ügyhöz. - Tehát nemcsak a Blandrata Dávid Ferenc konfliktusból, de a feladatával összeforrt emberből, ebből a sajátos életjelenségből sem születhet
meg a dráma feszültsége, drámaisága.
A konfliktusos helyzetek potenciális jelenlétének latolgatásakor is észrevehető, hogy
Páskándiban van nosztalgia a hagyományos, konfliktusos drámamodell után. (A Tornyot
választok is erről árulkodik.) Ez a nosztalgia a történelmi életanyag kiválasztásán is
nyomot hagyott. Dramaturgiája szerint azonban nagyon is ,látszólag" hagyományos
anyagépítésű a Páskándi-darab. Mintha az lenne! (A „látszólag" meghatározást maga az
író használta.)
A műben Páskándi Dávid Ferencnek állított emléket az abszolút tiszta ember mítoszát
teremtve meg, és mégsem neki osztotta a főszerepet. A mű feszültségívét, drámai töltését
az áruló intellektuális síkon lejátszódó drámája adja: az áruló stációi, az áruló lelki
metamorfózisa. Socino drámájában etikai manipuláció is van, amely a mítoszt erősíti. Az
abszolút tiszta létrehozza a lehetetlent, a , j ó árulót".
Koltai Tamás szerint a mű egészét a predestináció hatja át. Dávid Ferenc eleve áldozat,
Socino eleve besúgó. Eszerint túlságosan, láthatóan kész már a kezdet kezdetén a
szituáció. (E megállapítást Rigó Béla is elfogadja.) 7 — Lényegében ez igaz is, annyit
azonban hozzá kell tenni, hogy Socino dolgában éppen a kezdet kezdetén Páskándi nem
egészen következetes. Socino számára a helyzet nem Dávid Ferenc közelségében válik
konfliktusossá, hanem a kezdet kezdetén is az. A harmadik mondata: „Drága vendégség
ez." Amit Socinoról a műből és a történelemből tudunk, az alapján ez nem a jellemből
következőnek tűnhet. A dráma első soraiban így mutatja be az író: „A fejedelem
meginvitál egy kalandor unitáriust, egy olyat, akit egyetlen ország sem fogad be Európában, mert a királyok félnek tőle.. . kalandor teológus, aki a bátyja híréből é l . . . " (A
történelemkönyvek sem nyilatkozhatnának különbül róla.) — Magáról a jellemről vall,
hogy számára mi eleve konfliktusos, azaz hol van a konfliktusérzékenység küszöbe.
Socino lelkén, amíg Dávid Ferenc házába szállásoltatja Blandrata, egy ember besúgásánál
nagyobb bűnök is száradnak. Eleve besúgónak kell lennie! Nem tudunk hinni abban, hogy
ehhez a besúgáshoz több lelkiismerete lenne a „kelleténél". Nem tudjuk elhinni, hogy az
eszköz-ember nem gátlástalanul, ellenszolgáltatásért, hanem csak hitből akarja a feladatot
vállalni: „Semmi megbízást nem vállalok, csak ezt a belsőt, s ha ez megvan, akár ölhetek
7
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is. De csak hitből. Csak hitből!" Ha csak kiszolgáltatottságában vállalná, annak nagyobb
hitele lenne; s nagyobb lenne a drámaisága későbbi belső történéseinek is. Elhibázottnak
látszik az áruló legelső stációja. Ha a feladatot eleve besúgó módján, gátlástalanul, hideg
számítással, konfliktusmentesen vállalja el, teljesebb a darab feszültségíve, súlyosabbak,
megrendítőbbek Socino utolsó mondatai: „Ne öljétek meg! Ne súgjátok be az Istent! " Ez
esetben nagyobb az út, amit Socino stációi során megtett. Mérhetőbb és drámaibb az
átváltozása. A tragédia azonban így is tragédia. Socino megkésett felismerése egyszersmind azt is jelenti, hogy amit tett, az visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen.
Először Ablonczy László értelmezte az eszköz-ember árulásának stációiként a darabot. 8
Ezekben a stációkban valóban az eszköz-ember fokozatok bomlanak ki: kiszolgáltatottság, megszolgálás, a tett ideologizálása. Az utóbbira akkor kerül sor, amikor vállalkozása egyre konfliktusosabbá válik. Ezért hisz Blandrata demagóg hazugságainak: „Dávid
Ferencért kell elvállalnod a megfigyelését. Az ő érdeke kívánja, hogy tárgyilagos jelentést
kapjunk róla, ne pedig egy cseléd zagyvaságait. . . Mentsd meg a püspököt!" Az eszközember gyengesége is kibomlik. Abban is hinni akar, hogy Dávid Ferenc felmentette. Az
ilyen szavakba kapaszkodik: „Jobb, ha te árulsz el engem, mint a durvák, az ostobák. Te
jó áruló vagy, Socino." — Az eszköz-ember összeomlását Páskándi mesteri módon késlelteti. Az „időzsilipet" csak akkor engedi le, amikor Socino eljut addig, hogy feltehesse a
kérdést — és felfogja Dávid Ferenc sokáig tartogatott mondatának iszonyú súlyát.
(„. . . ha a te királyod azt kívánná tőlem, amit tőled kért az én fejedelmem.. . —
Megtennéd? — Nem.")
A Vendégség halványan és sajátosan (más modellekkel keveredve) az ún. kétszintes
drámamodell struktúráját mutatja. A két világszintet itt két intellektus síkja jelenti. Dávid
Ferencé a valódi tudat síkja, Socinoé a „jó áruló" hamis tudatáé. Az előbbi hat az
utóbbira, belső változásait, alakulását meghatározza. A hamis tudat szintje a legeslegutolsó pillanatban semmisül meg egészen. — Abban a folyamatban, ahogy Socino
közelebb kerül a valódi tudat szintjéhez, az író többször is él az abszurd dráma elidegenedést kifejező, közismert motívumaival, de ellentétes jelentéssel. Példaként: a cipőmotívum: Mennyit bajmolódik Beckett Estragonja, Pinter gondnoka vagy Mrozek Mulatságának hőse ezzel a tárgyaktól való elidegenedést jelképező banális holmival. Socino is
szabadul cipőitől, fűzögeti Dávid Ferenc bakancsát, de azért, hogy mezítláb valódibbak,
őszintébbek, önmaguk legyenek. A tárgyak itt nem idegenek, hanem fölöslegesek.
Ugyanilyen abszurd drámabeli motívum a kommunikáció megszűnése. De itt nem
ellehetetlenül, hanem fölöslegessé válik a szó. Socino és Dávid Ferenc már mindent
elmondtak egymásnak, amikor eléneklik „Isten legszebb zsoltárát" — a csendet. A
tragédia beteljesedett. Nemcsak Dávid Ferencé, az árulóé is.
Az árulás stációiként való drámaértelmezés a mű dramaturgiájának kulcsát is adja. A
dráma nemcsak tartalma, de építkezésmódja szerint is a hajdani misztériumdrámák jegyeit
viselő stáció-dráma, amely intellektuális síkon, egy ritkán megtört dialógusban valósul
meg. A dialógusrészletek egymásutánjában fokozatosan tárul fel a darab etikai tanítása, és
kényszerül megfogalmazni az olvasó vagy néző az író által kimondatlanul is neki tartogatott mondatot: Nincs jó árulás. Ennek jegyében mondanék ellent Bokor Lászlónak: A
dráma gondolati szinten sem „sovány". 9
8
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SZEMLE
K E R É N Y I KAROLY SZUGGESZTIÓJA - M Á T R A I LÁSZLÓ
RACIONALIZMUSA
(KERÉNYI KÁROLY: G Ö R Ö G MITOLÓGIA;
MÁTRAI LÁSZLÓ: A KULTÚRA TÖRTÉNETISÉGE)

1976-ban ünnepelte a tudományos világ Kerényi Károly születésének nyolcvanadik, s az
idén halálának ötödik évfordulóját. Ez alkalommal jelentette meg a Gondolat Könyvkiadó
Kerényi Grácia fordításában Görög mitológia címen Die Mythologie der Griechen és Die
Heroen-Geschichten című könyveit. Kerényi Károly nevét az elmúlt évtizedekben jobbára
csak a hazai klasszika-filológia legjelesebb képviselői emlegették, többnyire bírálattal.
Holott tudvalevő - s ezt bizonyítja a Görög mitológia is - , hogy Kerényi nem klasszikafilológus volt elsősorban, hanem ókortudós, aki a csodálatos, istenekkel és héroszokkal
átszőtt antik világot nemcsak értelmezni, magyarázni és kommentálni akarta, hanem
igyekezett bebizonyítani, hogy eszményei ma is megélhetők, s ha ki-ki megteremti
magában a görög humanizmus kicsiny szigetét, bizonyára kevesebb lesz a világon a rontás
és a pusztulás. Apollón című könyvében, mely a nácizmus diadalmas előretörése idején
jelent meg, ezt írta mintegy e magatartás végkövetkeztetéséül: „A magunkban hordott
szellemértéket értéknek tudni, farkasnak lenni a szellemtelenséggel szemben, hattyúnak a
szellem legfőbb tisztasága előtt: ez maradt ránk az antikvitásból Apollón vallásának."
Kerényi Károly működése kezdetétől makacs elkötelezettséggel hirdette, vallotta, hogy
az antik humanizmus eszményeit korszerűsíteni lehet és kell a huszadik században is.
Lányának adott interjújában hivatkozik a debreceni nyári egyetemen Humanizmus és
hellénizmus című, 1936-ban tartott előadására, melyben így foglalta össze tevékenységének hőn óhajtott korszerűségét: „. .. nem hagyni magunkat elvakítani és megsüketíteni korunk leghatalmasabb tömegkábító eszközeitől sem, nem bolondulni bele a
szellemtelenbe, nem engedni, hogy félrevezessen, hanem őrizni szellem-emberségünket és
megőrizni arra a lehetőségre, hogy egyszer — talán — a humanizmus visszafizeti ellenpólusának mindazokat a belátásokat, amelyekhez a vele való harcban és feszültségben
eljutott, és visszasugároztatja teljes világosságát arra az oldalra, ahol államokat építenek és
újra felemésztenek."
Létó, Apollón anyja még vajúdott, de a természet csodálatos pompája már jelezte,
hogy szokatlan, nagy és ünnepi esemény következik. A szigetet hétszer repülték körül az
éneklő hattyúk, a virágok illatoztak, majd amikor hirtelen előszökkent az újszülött,
„megaranyozódtak Délosz alapjai, s egész nap aranyosan fénylett a kerek tó a szigeten".
Az antik költészetnek jól ismert sztereotípiái ezek. Ugyanezek a képek fénylenek majd fel
Vergilius sokat emlegetett IV. eklogájában, melyben az égi gyermek eljövetelét ígéri, s az
aranykor közeledtét hirdeti. Apollón azonban nem az emberiség és a természet passzív
szemlélődése és várakozása közben születik meg. Már anyját, Létót is ellenségek
7*
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fenyegették bolyongásai során. Ezekkel Apollón rögtön születése után megvív és legyőzi
valamennyit. Mert Kerényi Károly kedves istenei sosem passzív szereplői a történésnek,
hanem folytonos mozgásban vannak, s cselekvésre és állásfoglalásra késztetik életük
tanúit, az embereket is. Apollón mintegy jelképes gesztusként legyőzi Pythónt, a
sárkányt, a rontás és az erőszak szellemét. Ezt az Apollónt állította értelmezéseinek és
magyarázatainak középpontjába egy időben Kerényi Károly.
Persze ha igyekezett is korszerűsíteni, aktualizálni a görög szellemet, vallástörténeti,
ókortudományi és nyelvészeti kutatásaiban mindig az a törekvés vezette, hogy az adott
korban, az adott művelődéstörténeti és történelmi összefüggések között ragadja meg és
mutassa fel az istenvilág összetevőit. Szigorúan tudományos szempontok alapján
dolgozott, sosem engedett szellemes ötletek kísértéseinek, merész asszociációk csábításainak. Aki végigolvassa a majd ötszáz lapos könyvet, elámul a hatalmas ismeretanyagon,
melyet a szerző szüntelenül mozgásban tart. Hivatkozásai, utalásai át- meg átszövik
egymást, érződik, hogy egy-egy apró, látszólag lényegtelen tény magyarázata közben is a
nagy egészre függeszti tekintetét, a totalitásra törekedve építi fel következtetéseit.
Valószínűleg ez a szigorú, rendszeres teljességre törekvés, már-már konok következetesség tette őt egy időben a magyar tudományosság oly fontos és vonzó alakjává.
Személye köré legendákból font szép koszorút a rajongó tanítvány, Devecseri Gábor, s rá
függesztve tekintetüket vágtak a hullámzó tengernek az Argonauták ifjú hajósai, ő volt
az, aki személyes példájával és varázsával elhitette kortársainak egy részével, hogy valahol
nyugaton mégis létezik a boldogok szigete, melyet igenis elérhet az, aki hisz létezésében.
A magyar tudomány történetének így vált egyik legizgalmasabb, már a maga korában is
legvitatottabb kísérletévé a Sziget, mely azt példázta, hogy a humanizmus minden korban
- minden kor felett - megtalálja a maga önkifejezési lehetőségeit, s az igazi humanista
szükség esetén megleli azt az asylumot, mely alkotásának, szavának védelmezője, táplálója
lesz. A második világháború döbbenetes tényei részben megcáfolták e vélekedését, mégsem feledhetjük el azonban — s ez részben Kerényi Károly igazolása - , hogy a halálra
készülők, s a halálba hajszoltak utolsó reménysége sokszor az agyonolvasott Homérosz-,
Horatius-kötet, vagy egy titkon dédelgetett hexameter volt.
Kerényi Károly bizonyára nem így gondolta az antik humanizmus eszményének
visszasugárzását, s nem hitte, hogy a görögség így válik ismét az európai szellemiség
mozgatójává, ihletőjévé. De valamit mégis sejthetett az események alakulásából. Bár
alakját és egyéniségét az emlékezések egymással szinte teljesen egybehangzóan úgy idézik,
mint aki teljesen visszahúzódott a világtól, s gondolatainak érintetlen köréből nem volt
hajlandó kilépni, azzal, hogy az „Albae Vigiliae" sorozatot, vagy a kétnyelvű Parthenonsorozatot szerkesztette, s lakásán újra meg újra összejöttek a Stemma tagjai, voltaképp azt
éreztette, hogy abban a korban a humanista szellemiség elkötelezettjének magányosan
kell óvnia a szellem tiszta őrhelyét.
Mert őrhelynek, bástyának szánta a Szigete t. S ha e képzeletbeli erősség gyengének
bizonyult is, ha tornyai hamar ledőltek is, az ellenséges szellemi áradatnak azért nem
hódolt meg sohasem. Semmiképpen nem volt véletlen, hogy egyetemi óráit nemcsak a
görög és latin szakos hallgatók látogatták egyre nagyobb számban, hanem egyre
növekedett máshonnan verbuválódott rajongóinak tábora is. Ezeken az órákon, melyeket
mindig ugyanabban a teremben és időben tartott, s melynek jegyzeteit ma is féltve őrzik
például a „harmadik nemzedék" akkor egyetemista tagjai, felsejlett egy virtuálisan létező,
104

boldog világ képe, melyre még az elmúlás, a halál sem vet tragikus árnyakat; talán ezért is
idézte oly megejtő erővel az etruszk temetéseket, melyek során a részvevők vidám
kartáncokkal búcsúztatták elhunyt szeretteiket. S hogy ő maga mennyire érzékenyen
figyelte a rokon szellemi törekvéseket, annak jó példája lehet, hogy amikor tanítványainak kicsiny csoportja felhívta a figyelmét Balázs Béla akkor még csak német
nyelven hozzáférhető Unmögliche Menschen című könyvére (megjelent 1930-ban), annak
tanulságait magától értetődő természetességgel és tudósi alázattal építette bele világképébe.
Bár nem tartozik szorosan a Görög mitológia tárgykörébe, feltétlenül említést érdemel,
hogy Kerényi Károly lett a harmincas évek második részében az antik szellem feltámasztásának vezéralakja. Az ő új szempontokat adó előszavával jelent meg 1935-ben a Horatius
noster - majd ennek új kiadásai - és a Pásztori magyar Vergilius, mely ha másért nem,
hát azért külön figyelmet érdemel, mert az ebben közölt ekloga-fordítás lett Radnóti
Miklós eklogáinak ösztönzője és mintája. A Horatius noster előszavában az európai
költészetnek két típusát különítette el, az egyik a formáló, a másik a felidéző erőt érzi a
költészet legfőbb elvének. S ha nálunk uralkodóvá vált is egy időben a romantikus
hevület, Kerényi jó érzékkel figyelmeztetett arra, hogy az adott korban igenis sokat
meríthet a magyarság a horatiusi mértéktartásból, bölcsességből és józanságból. Horatius
kora problémáit a „római lét síkján" élte át. Magatartásának, esztétikájának elsősorban
ezt a rétegét igyekezett korszerűsíteni Kerényi Károly. A költészet a maga tiszta
eszközeivel fölötte áll a világnak — vallotta elkötelezett hevülettel — s egyedül lehet képes
rá, hogy a nemzetek iránymutatója legyen. Bámulatos érzékenységgel hallotta ki ezt a
vezérlő gondolatot a Horatius nosterbőA az akkoriban hasonló irányba tapogató Németh
László:
politika a politikusoké, az irodalom az irodalomé, halljuk a Monroe-elvet. S
talán jó ez az elv, ahol a kontárság közvetlen beütéseitől kell félteni mind a kettőt. A
sziget azonban fölötte áll ennek az alacsony Monroe-elvnek. A költő új életet megvalósító
szigete egyszerre új dal és új birodalom. Kerényi, amikor Horatius váteszi méltóságát
visszaadja, nemcsak egy nagy költőt igazolt, hanem a költészet új igényét jelenti be a
népek vezetésére."
Amikor Európai utas című tanulmánykötetét Kerényi Károlynak ajánlotta Németh
László — „régi barátságukra emlékezve" —, voltaképp köszönetet mondott azért a kivételes szellemi hatásért, mely meghatározta életének és érdeklődésének egyik nem
jelentéktelen szakaszát. Amikor 1935-ben levélben fordult Kerényihez, fontosnak tartotta
nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a görögség az ő számára az önismeret legjobb lehetőségét adta. A görögség és a sziget persze ennél többel is kecsegtette: a népek vezetésének
olyan új lehetőségével, melyet előbb idézett bírálatában fogalmazott meg, s amely előbb
homályos, majd egyre tisztultabb evidenciaként élt benne, magában is, mint életművének
és érdeklődésének, jószerivel egész irodalmi tevékenységének iránytűje. S hogy ez az
iránytű sokszor hitelesen tájékoztatta, abban Kerényi Károlyé a fő érdem.
Kerényi Károly számára egyre nyilvánvalóbbá vált a keserű felismerés: a görög
lényeggel való találkozás sem mentheti meg Európát. A nemzetközi tekintélyű tudós,
akiről Huizinga is nagy elismeréssel nyilatkozott a Homo ludensben, 1943-ban elhagyta
Magyarországot és Svájcba költözött. Nyugtalan szelleme új felfedezésekre csábította:
néhány évig Junggal dolgozott együtt, mindkettejüket a vallási ősképzetek és a mítoszok
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keletkezéstörténete foglalkoztatta. Egyre-másra jelentette meg nagy hatású köteteit,
melyekről idehaza csak bírálatok útján értesülhettek az érdeklődők.
A második világháború után úgy érezte, Európának nem Apollón, hanem az orvos
Ászklépiosz kultuszára van szüksége. Nem is kultuszára: alapos ismeretére. Kerényi
Károly ugyanis mindig szenvedélyesen tiltakozott az ellen a feltételezés ellen, hogy akár
Apollónnak, akár Ászklépiosznak kultuszt akar alapítani. „Ha valaki - mondta lányának
asconai beszélgetésük során —, én láttam világosan és meg is írtam, hogy a vallásoknak egy
tényezője a történelem is. Ami egyszer itt volt, az pontosan ugyanúgy nem lehet újra
itt. . . Amit én mármost a mitológiával akartam elérni, az vissza kellett volna hogy
sugározzák oda, ahonnan kiindultam." Magyarán: ez a fajta mitológiai kiindulás mélyen
emberi, hiszen a görögök istenei voltaképp emberi képzetek, s aki az istenek világában
kalandozik, az ókori görög világot fedezi fel.
Ászklépiosz után, de hozzá és Apollórfhoz sem hűtlenül, Dionüszosz alakja és a hozzá
fűződő mítoszok foglalkoztatták Kerényi Károlyt. Görög mitológiajának talán legizgalmasabb lapjai szólnak a bor és a szőlőtermelés istenéről, aki a hagyomány szerint is
egyfajta teljességet jelképezett. Elsősorban ezért fordult alakja és mítosza felé oly lángoló
érdeklődéssel Kerényi Károly. A homéroszi himnuszban olvasható, hogy amikor a hajósok
összekötözve a padlatra dobták az istent, egyszerre különös dolgok történtek: mintha újra
éledt volna az egyszeri aranykor, csodálatos vegetáció közben változtatta alakját a
természet, s a boldog bőség mintha Vergilius későbbi látomását előlegezte volnj. Alkaiosz
későbbi bordalaiban a gondtalanság eszménye áll a középpontban, mig az ötödik századi
Ión ismét szintetizálja a két gondolatot: Fohásza ban Dionüzosz egyszerre „gondűző", s a
szív igaz útra vezérlője:
Ünnepi tor, múlatás, kar-tánc e nedűnke a sarja;
ily gyönyörökre tanít lám fejedelmi borunk.
Üdvözlégy Dionüzosz atyánk, koszorús borozóknak
hive, ki mindig elől jársz a vidám lakomán.
Hagyj, amig élünk, ó, szép művek mestere, minket
inni, mulatni, s igaz célra vezetni szivünk.
(Franyó Zoltán ford.)
Kerényi Károly Görög mitológiájának és Hérosz-történeteinek
is az az elsődleges
varázsa, hogy mindig a teljességre törekszik. Valóban vissza akaija adni a görögségnek,
amit tanulmányozása közben kapott tőle. Ezért ragyogtatja fel új fényben a jól ismert
történeteket, ezért tud új jelentést adni elkoptatottnak hitt mitológiai közhelyeknek.
Rendkívül szubjektív módon adja elő a történeteket, de személyiségének átható jelenléte
nem akadályozza abban, hogy lehetőség szerint érintetlenül állítsa vissza a mitológiai
alaphelyzetet és annak történeti motívumait, hátterét. Igaz, ez utóbbi nem azért foglalkoztatta, mert a mítoszok létrejöttének hátterét sejti bennük. Valójában a mitológiai
mondákat örökérvényű jeleknek tekintette, melyek minden ember lelkébe bele vannak
írva, de csak azoknak gondolkodásában izzanak fel jól olvashatóan, akik veszik a fáradságot, hogy az élet értelmébe behatolva megfejtsék a titokzatos, évezredeken átívelő
üzenetet. Kerényi Károly szemlélete szerint a vallásos élmény érvényét nem kezdte ki a
történeti fejlődés, és sajátos törvényei ma is érvényesek az emberiségre.
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Kétségtelenül vannak kiindulásának vitatható, legalábbis ellentmondásra serkentő
részletei. Az azonban tagadhatatlan, hogy bámulatos szuggesztivitással bilincseli magához
olvasóját, s hogy öntörvényű világot teremtett, mely hatalmas tudásanyagán és szuverén
értelmezési készségén nyugszik. A könyv olvasójának dolgát nagyon megkönnyíti a
Szilágyi János György által kitűnően válogatott képanyag, mely itt nemcsak illusztratív
funkciót tölt be, hanem a mítoszok különféle megjelenési formáinak egy-egy variánsa.
Pontos, szép a fordítás, Kerényi Grácia munkája.
Egészen biztos, hogy Kerényi Károly esetében, személy szerint legalábbis, visszafizette
a görögség a vele való foglalkozás fáradalmait, s gyönyörűségre változtatta a kutató
munka oly sok fáradságát. A magyar olvasó pedig — aki türelmetlenül várja az életmű
többi köteteinek megjelenését — arra gondol, mily nagy kár, hogy az Asconában élő
Kerényi Károly már nem vált, nem válhatott a magyar szellemi élet oly fontos ösztönzőjévé és iránymutatójává, mint a harmincas évek végén. Igaz, a Cantata profanáról írt
tanulmánya annak bizonysága, hogy a magyarságnak is vissza akarta adni, amit tőle
kapott. 1945 után azonban pályáját és szemléletét nem lehet egy néphez, egyetlen
kultúrkörhöz kötni. Az emberiség perspektívájában gondolkodott általában, s ezért érzi
magáénak az egész emberiség. (Gondolat Könyvkiadó 1977)
*

*

*

Mátrai László annak a nemzedéknek tagjaként kezdte pályáját, mely számára a
történelem fejlődése — és visszafejlődése — során teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy a
racionalizmus és az irracionalizmus küzdelmében nemcsak az emberi értékek igenléséről
vagy negációjáról, a hitről vagy a szkepszisről van szó, hanem az irracionalizmus térhódítása szükségszerűen magával hozza a fasiszta ideológia térhódítását is. Míg a „második
nemzedék" esszéiben a szkepszis még erősebb — hiszen a nagy nemzedék példájától és
elveitől nem szabadulhattak meg teljesen —, az új nemzedék a ráció szószólójává vált.
(Ilyen szempontból érdemes újraolvasni az Apolló vitáit.) A második generáció esszéiben
ott munkált a fenyegető világkatasztrófa sejtelme, a fiatalabbaknál e sejtelem tudatos
felismeréssé vált, s magában a műfajban is a szellemi ellenállás kimunkálásának lehetőségét
keresték. A maga nemében a szellem érintetlenségének és szabadságának szószólója volt
Mátrai László például A klasszicizmusról szóló kitűnő esszéjében is, mely nem véletlenül
jelent meg az Ezüstkor élén, mint annak programadó írása.
A marxizmussal való találkozás, majd a marxizmus—leninizmus világképének beépítése
saját gondolatrendszerébe tovább mélyítette Mátrai László racionalizmusát, s új eret is
nyitott, mely az eddigieknél is fogékonyabbá tette a történeti összefüggések figyelembevételére. Amikor új kötetének címéül ezt választotta:/! kultúra történetisége, voltaképp
módszerének és felismeréseinek tömör összefoglalását adta. S ha sajnálhatjuk is, hogy az
izgalmas, tanulságos gyűjteményben meglehetősen sok a régi írás, annál nagyobb lehet
örömünk, hogy az Élmény és mü új kiadása után végre ezeket is együtt, szilárd rendszerbe
foglalva olvashatjuk.
Ha fel akarjuk rajzolni Mátrai László itt közölt tanulmányainak tudománytörténeti
hátterét, mindenekelőtt a harmincas évek Európájára kell figyelnünk, a fasizmus előretörésének folyamatára, melyben az emberiség hagyományos eszményei és kultúrális
örökségének egy része erősen kérdésessé vált. Vajon végérvényesen-e? — ez a kérdés
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hatotta át Mátrai Lászlót is, nemzedéktársait is. Amikor 1936-ban Erasmusról írt tanulmányt, voltaképp a humanista gondolkodó örökségét és példáját kereste és igyekezett
felmutatni. Ez a humanizmus fogékony volt kora időszerű politikai kérdései iránt. Ugyanakkor a közép-európai kis népek szellemi égtájának új csillagzatai is éberen foglalkoztatták
Erasmus érdeklődését.
Erasmus és a „humanitas Erasmiana", mint jelenség és ösztönző példa, a harmincas
évek esszéírásának központi alakja és gondolata volt. Már Halász Gábor Magyar humanisták (Nyugat, 1934.) című tanulmányának fontos megállapítása, hogy Erasmus és Oláh
Miklós levelezése a humanisták politikai, aktuális események iránt való érdeklődésének
szemléletes bizonysága. Erasmus alakjának, szerepének értékelésében voltaképp a humanizmus kétféle szemlélete ütközött meg nálunk is. Szekfű Gyula — részben Thienemann
Tivadar nyomán — a vele hajdan kapcsolatban álló humanista kör tagjain a „Rotterdami
fáradt pesszimizmusának mérgét" észlelte, s történeti szerepének negatív megítélése
hatotta át Kerecsényi Dezső tanulmányát is. Velük szemben a humanizmus, a humanisták
„öntudatformáló szerepét" és lehetőségét emelte ki Halász Gábor, Trencsényi-Waldapfel
Imre — aki 1941-ben a Kenyeres Imrével közösen szerkesztett Officina képeskönyvek
sorozatban könyvet írt Erasmus és magyar barátai címmel — és Mátrai László, aki a többi
között így aktualizálta Erasmus példáját: „nála jiumanus' nem a ,meschlichesallzumenschliches'-t jelenti, hanem az emberi természethez méltót; az ember nem
születik, hanem lesz; embernek lenni értékállapof'. Mondanunk sem kell, hogy ennek
deklarálásához a fajelmélet terjedése és teijesztése idején jókora bátorság kellett. . .
A történelem nyomása alatt bizonyos pontokon közelített később Szekfű Gyula és
Mátrai László ítélete. Fontos dokumentum ebben a vonatkozásban az a rövid méltatás,
melyet az utóbbi írt az Állam és nemzettől a Századok-ban, 1943-ban. Kár, hogy a szerző
az eredeti írást némileg rövidített formában közölte, hiszen olvasója érzi, hogy a kritikus
és a kritizált bizonyos ponton találkoznak, amelyet Mátrai László így ragadott meg:
„Szekfű új könyve nem csupán történeti szakmunka, hanem emberi dokumentum is: a
történész vétója a jelen felé".
Mátrai László filozófiatörténeti beállítottságának gyökereit is a harmincas évek
racionalizmusra nevelő talajában kell keresnünk. Megélte, amint az egzisztencializmus
olykor előkészítette, olykor fenntartásokkal bár, de elfogadta a fasizmus győzelmét.
Mátrai László hát újra és újra polémiába kezd Sartre nézetével, kinek állítása — és
vitairatának címe szerint — „Az egzisztencializmus: humanizmus." Éppen nem! — írja
Mátrai, s alighanem ezért is fogadta oly lelkesen, minden fenntartás és bírálat nélkül
Lukács György Az ész trónfosztása című könyvét, melyet úgy ítélt meg, mint „az
emberiség megmentéséért folyó békeharcnak. . . igen jelentős eredményét és fegyverét".
Tudatos racionalizmusa magyarázza, hogy rendkívül vonzódik például Babitshoz, aki
noha költő volt elsősorban, mégis megírta a „filozófiatörténet apoteózisát" Emil Lask
halálára írt versében. S racionalizmusa magyarázza, hogy hite szerint Krúdy egyre
távolabb került „a regény megvalósításának lehetőségeitől"; jóllehet „művei a realizmusnak soha nem látott remekei, a mindenséggel való együttélés kozmikus erejű dokumentumai". Krúdyval kapcsolatos fenntartásainak összefoglalását adja róla szóló tanulmányának végső mondatában: „. . .igazi regényt írni csak azoknak adatott meg, akik
ezenfelül együtt élnek koruk társadalmával is". Ezen a ponton az olvasóban némi
hiányérzés támad. Hiszen Mátrai László azt már nem fogalmazza meg, hogyan kell
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együttélnie az írónak a társadalommal. Nem lehetséges-e, hogy szublimált élményeit
- melyek nagyon is valóságos élmények - egy a maga képére és hasonlatosságára formált,
öntörvényű regényvilág keretei között fejezze ki? S nem lehet-e ez is igazi regény? Mint
ahogy Stendhal is oly csodálatosan élő képet rajzolt a pápaválasztásról, holott ott sem
volt? Legalábbis akkor nem volt ott! Ám az egyszer megélt vagy feldolgozott tapasztalatok, olvasmányok alapján mégis ott lehetett, képzelete szárnyán. Ha igazi regénynek
csak azt fogadjuk el, ami a közvetlen valósághoz kapcsolódik, nem csonkítjuk-e meg a
művészi kifejezés lehetőségeinek különben oly tágas, és épp tágassága okán oly vonzó
birodalmát?
Izgalmas, forrásértékű képet rajzol Mátrai László a két világháború közötti magyar
esztétika történetéről. Ez az elemzés azért is fontos, mert a korral foglalkozónak
nyomban feltűnik a magyar gondolkodás „filozófiátlansága". A legnagyobb hatású
tudósok — Szekfű Gyula vagy Horváth János — alig-alig érdeklődtek a filozófia iránt:
mégis sokan — és joggal — nevükkel jelzik a magyar szellemtörténet folyamatát. A
kifejezetten filozófiai beágyazottságú esztéták, Balázs Béla, Lukács György és Fülep Lajos
- mint ezt Mátrai László bizonyítja - kezdeti korszakukban „a Wiener Dekadenz értelmében alkottak olyan műveket, amelyek részben Rudolf Kassner, részben az egzisztencializmus (Kierkegaard) hatása alatt jötteklétre, s amelyek valóban elvesztették aktualitásukat
abban a pillanatban, amikor a Monarchia megszűnt létezni". Ezért érzi oly fontosnak a
szerző Fülep Lajosnak Az elsodort falutól írott bírálatát, mely annak felismerése, hogy
szakítani kell azzal a szellemi hagyománnyal, mely az első világháborút okozta. Jó
érzékkel mutat rá Mátrai László, hogy a hivatalos magyar esztétikának az volt ekkor a
legnagyobb hibája, hogy tudatosan elszakadt a történelmi eseményektől, s olyan neves
képviselője, mint Mitrovics Gyula, ki is mondta, hogy „sem íróhoz, sem rendszerhez nem
csatlakozom".
A két világháború között azonban, ha soha nem emelkedett is a hivatalosan elismert
esztétika szintjére, élt és alkotott egy jelentékeny nemzedék, melynek tagjai fontos
dokumentumokkal és felismerésekkel gazdagították a magyar esztétika történetét: zeneesztéták és zenetudósok: Molnár Antal, Szabolcsi Bence és Tóth Aladár. Molnár Antal
összefoglaló nagy zeneesztétikájának első, „általános" része 1938-ban jelent meg.
1936-ban, két alkotóperiódusa határvonalán adta ki Bevezetés a zenetörténetbe
című
könyvét Szabolcsi Bence. Ennek „Rendszerek és problémák" című fejezete ugyancsak
fontos, eredeti esztétikai alapvetés. Tóth Aladár zenei írásaiban pedig rendszeresen felbukkan a történeti beágyazottság elemzésének kísérlete, „kritikai célkitűzései arra
irányultak — írta Lukács György —, hogy . . . az egyéniséget mindenkor a maga ,épp így
létében', a lehető legmesszebb menő objektivitással, a legjobban közelítse meg". Kétségtelen, hogy Szabolcsi Bencére e korszakában még hatott a szellemtudomány (bár
mindegyik művében hallatlanul érzékletesen és vonzó eleganciával foglalkozott a művek
társadalmi—történeti hátterével), s hogy Tóth Aladár ekkor „szélsőségesen individualista
beállítottságú" volt (ugyancsak Lukács György jellemzése szerint). Mégis izgalmas és
gyümölcsöző vállalkozás lenne egyszer annak megfejtésére vállalkozni, mi a magyarázata,
hogy míg az irodalomesztétika inkább visszafelé fejlődött a két világháború között, addig
a zeneesztétika oly jelentős és maradandó eredményeket mutatott fel már ekkor is. (És
csak zárójelben jegyezzük meg: a képet bizonyára teljesebbé, hitelesebbé és árnyaltabbá
tenné az avantgard ekkor élő és ható esztétikájának vizsgálata.)
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A kultúra történetisége bevezetésében Mátrai László Déry nyomán szerényen „egy élet
hordaléká"-nak nevezi kötete anyagát. Valójában igen következetes, szilárd konstrukciójú
gondolati építmény magasodik előttünk, melyet teljesebbé, még gazdagabbá tennének
azok a témák, amelyeket éppen csak érint az Interjú helyett című fejezetben. Az olvasó
nagyon reméli, hogy mind az öt jelzett témánál mihamarább „egyensúlyba jut a tárgyi
ismeret és a megírására ösztönző indulat". Valóban Mátrai László az, akinek meg kellene
írnia a harmincas évek egyik vezető műfaja, az esszé történetét, hiszen e könyvének egyes
tanulmányaiban máris forrásértékű közlésekkel segít ennek megértéséhez és értékeléséhez.
Kötetének más tanulmányai is — melyekkel itt nem foglalkoztunk érdemük szerint — azt
bizonyítják, hogy Mátrai Lászlónak még nagyon sok fontos mondanivalója van a múltról
— a jelen számára. (Gondolat Könyvkiadó)
Rónay László
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KÉT BIBLIOGRÁFIA

KOZOCSA SÁNDOR: A MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA
1961-1965

A bibliográfiákat sajnos még mindig nem értékeli eléggé sem a szaktudomány, sem a
kritika, holott egy jó bibliográfia rangját jóval magasabban kellene meghatároznunk, mint
egy közepes, kevés új eredményt hozó, utánérzéseken alapuló tanulmányt, vagy akár egy
egész könyvet is. Még talán az sem eléggé tudatos az olvasókban, a bibliográfiák használóiban, hogy a h í talmas tömegű információözönben egyszerűen képtelenség egy-egy
magános kutatónak biztonsággal eligazodnia; bármely szakterületen jó, megbízható
bibliográfiák iránymutatása nélkül hosszú időt kell bolyongania a közlemények
dzsungeljében, hogy a valóban szükséges anyagokra rátalálva úgy adja tovább megfelelő,
hiteles ismereteit: abból ne maradjanak ki fontos adalékok, alapvető, egyszer már
közzétett munkák. Aki megpróbálta akár csak egy egészen kis területről összefoglalni
valamilyen szempont szerint az ismert és általa kibővített, új ismeretanyaggal kiegészített
eredményeket, tapasztalhatta: nem elég néhány nagy könyvtár katalógusában, folyóiratkatalógusában böngésznie ahhoz, hogy minden fontos forrásnak birtokában legyen.
Szüksége van a napjainkra komoly szaktudományi ágazattá fejlődött bibliográfia segítségére is, számítania kell e tudományág lelkiismeretes, pontos team-munkájának eredményeire. Sajnos, még mindig kevés a tökéletes, a feladatainak minden tekintetben
megfelelő bibliográfia, kevesen áldozzák erre a nem látványos, nagyon sok energiát, időt
igénylő, eredményt igen-igen lassan hozó munkára életünket, kevesen cserélik fel az
évtizedeket igénylő aprómunkával a hálásabb, változatosabb szakkutatói tevékenységet.
Ezért van, hogy a magyar irodalomtudomány jónéhány területen még gyér számú
bibliográfiával rendelkezik, ezért van, hogy lassan készülnek el a várva várt újabb értékes
kötetek az egyes bibliográfiai műhelyekben (Országos Széchényi Könyvtár, MTA
Irodalomtudományi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum stb.).
„A magyar irodalom bibliográfiája 1961-1965" című kötet összeállítója, Kozocsa
Sándor a bibliográfia szaktudományának egyik legjelesebb szaktekintélye. Munkásságának
eredményeit széles körben ismerik, használják irodalomtörténészek, kritikusok,
muzeológusok, tanárok, diákok. Fáradhatatlan, tiszteletre méltó gyűjtő- és rendszerező
munkájának eredményeképp most 5 év magyar irodalmának teljes bibliográfiáját adta
közre.
A mintegy 70 ívnyi kétkötetes mű három nagy részre tagolódik: I. ÁLTALÁNOS
RÉSZ; II. GYŰJTEMÉNYES RÉSZ; III. SZEMÉLYI RÉSZ, ezekhez csatlakozik a
feldolgozott 54 hírlap és folyóirat jegyzéke, a rövidítésjegyzék és a 156 oldalas névmutató.
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Két fejezet szakcsoportosítását és beosztását Kozocsa Sándor, az általános részét
Kozocsa Sándor Géza végezte el. Mielőtt a részletesebb ismertetésre térnénk, hiányoljuk,
hogy ehhez a kötethez - még ha ez egy sorozat újabb kötete is - nem készült akár csak
egy oldalnyi tájékoztató, bevezető, amely ennek a műnek a használóit igazítaná el a
követett elvekben. Igaz, a szakcsoportosítás, a címleírások tipografizálása és maga az
összegyűjtött anyag önmagáért beszél, ez a rövid bevezető mégsem lett volna fölösleges.
Az ÁLTALÁNOS RÉSZ az 1961-65 között megjelent könyvvel, könyvkiadással,
könyvtárral és sajtóval, valamint irodalomtudománnyal foglalkozó anyagot tartalmazza.
Az egyes szak-csoportokon belül részletes, szűkebb csoportokra bontva adja meg az önálló
kiadványok, tanulmánykötetek, a (vidéki napilapok kivételével) periodikák vonatkozó
anyagának címleírását - ahol szükség van rá (igen ritkán) annotálva, a monogrammal
jelzett írásoknál a szerző nevét is megadva. Két példát idézek: a Sajtó. Periodikumok c.
fejezeten belül a következő szakcsoportosításban követhetjük a müveket: A sajtó
általános kérdései, Sajtótörténet, Folyóirat- és hírlaptörténet, Mai folyóiratok és hírlapok;
Irodalmi folyóiratok; Folyóirat- és könyvszemlék. (Ebben az 5 évben a Nyugatról például
egyetlen közlemény sem jelent meg.) A feltárt tanulmánykötetek esetében jól elkülönített
tipográfiával azok ismertetését is feltünteti, szerepelteti a napilapok, folyóiratok „Folyóiratszemle"-rovatát is. A másik példa: Az Irodalomelmélet. Esztétika c. fejezet felosztása a
következő: Költészet, líra, dráma, dramaturgia; Epika; Irodalmi szociográfia; Műfordítás;
Verstan; Ifjúsági irodalom; Irodalom és filmművészet - azaz az anyag meghatározta
logikus, rugalmas szakrend szerint álltak össze az egyes csoportok. A legbővebb anyag az
általános irodalomelméleti, esztétikai írásokon kívül a drámáról, dramaturgiáról található,
nem pedig - mint előzetesen feltételeztük volna — a líráról vagy epikáról, bizonyítva, hogy
ebben az időszakban kezdődött meg olyan hagyományok feltárása és kiadása, mint pl.
Hevesi Sándor életműve, vagy hogy ebben az időszakban zajlott le a Magyar Tudományos
Akadémián az írók, színházi szakemberek, kritikusok konferenciája az új magyar
drámáról.
(Csak zárójelben említünk meg az Epika c. fejezetből egy súlyosan zavaró sajtóhibát: a
146. oldalon a nevezetes „meszesgödör"-vita egyik írása „meszesvödör" címen szerepel.)
Érdekes megemlíteni, milyen szegényes volt még ebben a korszakban az „Irodalom és
filmművészet" témaköréből megjelent közlemények száma, annál bővebb viszont a stüusés irodalmi kritika tárgyú fejezet. Az Irodalmi élet c. nagyobb egység kommentárok
nélkül is értékes, eligazító információkat közöl a konszolidálódó, az 1950-es évek hibáit
felszámoló, új törekvéseket elindító, érlelő folyamatokról [tanácskozások, vándorgyűlések, írószövetségi viták; a fiatal írók munkaközösségének, az (akkor még) Irodalomtörténeti Intézet és az MTA Nyelvtudományi Osztályának tevékenysége, a megélénkülő
író-olvasó találkozók, az olvasás-vizsgálatok, olvasómozgalmak kibontakozása, az Irodalmi
Színpad előadóestjei stb.], mindezek ismerete nélkül nem érthetők, nem értelmezhetők
korunk magyar irodalmának fontos jelenségei. Hűen tükrözi a bibliográfia az egyes
területekkel való mostohább bánásmódot (pl. a rádió és tévé irodalmi műsorai). Gazdag
anyag jelent meg gyűjteményes kötetekből, ezek előzik meg a SZEMÉLYI RÉSZ c.
utolsó nagy fejezetet, amely betűrendben közli a magyarországi klasszikus és mai szerzők
1961-65 között megjelent műveit és a róluk szóló tanulmányokat, kritikákat, ismertetéseket. A versek, regények, drámák műfaján kívül szerepelnek az útirajzok, esszék,
filmek, ifjúsági müvek, az irodalom és történelem határán írott történelmi művek,
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valamint a bibliográfiák is, azaz az összeállító valóban teljességre törekedett. Egy recenzió
írója nem ítélheti meg: a teljesség valóban tökéletes-e, nem hiányzik-e egy-egy adat, de azt
sokszoros szürópróba alapján megállapíthatja: a közölt adatok következetesek, pontosak,
megbízhatóak. Olvasmánynak is impozánsak pl. az egy-egy nagy íróról készült fejezetek
(Arany Jánosról vagy Illyés Gyuláról, Szabó Lőrincről, de felsorolhatnám szinte valamennyit), érdekes, sokszínű keresztmetszetet nyújtanak azoknak az éveknek az irodalmi
terméséről, könyv- és lapkiadásunk gazdag anyagáról.
Ezen túl természetesen főképpen azok a kutatók értékelhetik e becses kézikönyvet,
akik a korszakról, íróiról, műveiről behatóbb tanulmány készítését vállalják, ez a kétkötetes tudományos munka felbecsülhetetlen segítséget nyújt számukra. Két dolog
fájlalható: a nem túl magas példányszám (2500) és a magas összeg, amennyiért megvásárolhatnánk a kötetet (303,-Ft). (Gondolat Kiadó 1977)

DÉR ZOLTÁN: CSÁTH GÉZA-BIBLIOGRÁFIA

Csáth Géza a Nyugat-nemzedék kitűnő írója, ez ma már vitathatatlan, bebizonyított
irodalomtörténeti tény. Az érzékeny, látomásos, társadalomkritikai próza megteremtői
közül való volt, aki tragikus, szenvedélyes, kábítószeres mámorba hulló sorsát, rendkívül
színes képzeletét és orvosi—lélektani ismereteit fogalmazta művészetté szuggesztív, képgazdag nyelven. Novellái, drámái a megújuló magyar irodalom értékes kincsei. Újságcikkeiben, esszéiben Beethoven, Ady, Bartók Béla, Kosztolányi Dezső, Dohnányi Jenő,
Weiner Leó, Lányi Ernő nevével találkozunk a legtöbbször. Az új magyar zene nagyságára,
jelentőségére Csáth az elsők között érzett rá, elsőként írt lelkes méltatást Bartók
műveinek bemutatóiról. A zene különleges szeretetét, értését bizonyítja nagyszámú zenei
tárgyú írása.
Az író születésének 90. évfordulója alkalmából az újvidéki Fórum Könyvkiadó Vállalat
Ismeretlen házban címmel kiadta Csáth Géza válogatott műveinek kétkötetes gyűjteményét. Ehhez a két vaskos kötethez szervesen hozzátartozik az önálló kiadványként
megjelent 200 lapos bibliográfia.
Dér Zoltán, a Csáth-életmű egyik legalaposabb ismerője, a szabadkai irodalmi hagyomány felkutatója és őrzője vállalkozott az író szerteágazó munkásságának bibliográfiai
számbavételére. Hosszú évekig tartó, figyelmes búvárkodása a magyarországi és
jugoszláviai könyvtárak, folyóirattárak, kottatárak, akadémiai kutatóintézetek, kortársi
hagyatékok valamint a rádió archívumának anyagában 1500-nál több bibliográfiai adat
összegyűjtését eredményezte. Ezek a néhány szóval annotált adatok két fejezetbe
csoportosítva, mutatókkal kiegészítve adnak betekintést Csáth Géza sokoldalú, termékeny
alkotóműhelyébe és az életmű évtizedekkel megkésett, lassan kibontakozó utóéletébe.
A bibliográfia Életmű c. fejezete Csáth valamennyi művét regisztrálja, s az egyes
művekről írott kritikákat, elemzéseket a művek alatt, jól elkülönített tördelési technikával
tünteti fel. Az Irodalom c. fejezetbe az összefoglaló munkák, az életrajzi források és
könyvészeti adatok, az általános értékelések, tanulmányok és portrék, emlékezések,
kisebb cikkek, valamint az emlékestek, előadások és az író emlékének szentelt művek
kerültek. (Ezek közül Kosztolányi verseit külön is érdemes megemlítenünk.)
Az anyaggyűjtés 1976. december 31-én zárult le. Az azóta is folyamatosan szaporodó
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írások közül egyet emelünk ki: Csáth Géza első, másokkal együtt írt ifjúkori fantasztikus
regénye az 1906-os közlés óta rövid időn belül két helyen is újra megjelent: a szabadkai
Életjel sorozatban önálló kötetként, és az ugyancsak szabadkai Üzenet című lap 1978. 3.
számában.
A teijedelmes és pontos bibliográfia használhatóságát nagymértékben megkönnyíti a
többféle kiegészítés: rövidítésjegyzék, Csáth Géza műveinek betűrendes mutatója, a róla
szóló írások, művek felsorolása és a névmutató. Sok lelkes könyvtáros és irodalmár
segítette Dér Zoltánt e nagy munka elkészítésében és befejezésében. Az érdem és a
példamutató munkáért járó elismerés mégis elsősorban őt illeti. Bibliográfiája nemcsak a
Csáth-művek olvasóinak, kutatóinak lesz nélkülözhetetlen segédeszköze, hanem ösztönző
bizonyíték arra, hogy szükséges és érdemes minél több ilyen kutatási alapmunka elkészítése a huszadik századi magyar irodalmat feltáró irodalomtudomány számára.
(Fórum, 1977.)
R. Takács Olga
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SÖTÉR ISTVÁN

A HATVANADIK ÉVFORDULÓ*

Magyarországon hatvan évvel ezelőtt, néhány hónapon belül két forradalom zajlott le:
egy polgári és egy proletárforradalom. Amennyire ezek politikailag ellentétesek voltak
egymással, annyira kiegészítették egymást a kultúra, az irodalom terén. Egymás tagadása
társadalmi és politikai téren — inkább egymás igenlésévé válik az irodalomban, a művészetekben. Sematikus leegyszerűsítés lenne olyasvalamit hinni, hogy a polgári forradalom
a polgári irodalmat pártolta, a proletárforradalom pedig valamiféle proletkultot vagy
avantgardot, tehát olyasvalamit, ami már túlhalad az irodalom polgári korszakának
ízlésén. Az ilyen felfogást magának a Tanácsköztársaságnak konkrét irodalompolitikája
cáfolja: Lukács György éppúgy, mint Kun Béla elutasították valamely irodalmi kör, iskola
vagy csoport monopóliumát, és a különféle irányzatok érvényesülése mellett foglaltak
állást. Ha József Attila a Tanácsköztársaság idején bontakozott volna ki nagy költőként,
nem lehetett volna része olyan csalódásban, mint a harmincas évek derekán. Akármilyen
gyökeres is volt a különbség Károlyi Mihály és Kun Béla között, a kultúrával szembeni
igényükben nem láthatunk ellentétet. Az az irodalompolitika, melyet Lukács György
1945 után képviselt, folytatta 1919 irodalompolitikáját, vagyis olyan népfrontos irodalompolitika volt (illetve lett volna, ha az ún. „személyi kultusz" fejleményei ezt meg
nem akadályozzák), mint amilyet a Tanácsköztársaság kívánt követni. Ez az irodalompolitika a polgári forradalomban ugyan még kialakulatlan, de egy körvonalaiban sejthető
irodalomszemléletet is magában foglalt már. A Tanácsköztársaság éppen hogy nem
utasította el a polgári korszak legjelentősebb folyóiratának, a Nyugatnak íróit, hanem
ellenkezőleg, éppúgy számított rájuk, mint az avantgardra is. Az irodalmi életben és a
művészi tájékozódásban éles lehetett a különbség az avantgardot képviselő Kassák és a
modern irodalom hagyományosabb változatát képviselő Babits, Kosztolányi és Krúdy
között - a Tanácsköztársaság azonban egyformán igényt tartott mindegyikükre, mint a
magyar kultúra értékeire. Ugyanígy tartott igényt a legmodernebb irányzatot képviselő
Bartókra és a posztromantikus Dohnányira is.
A Tanácsköztársaság művelődéspolitikájának ez a hagyománya hol eltűnik, hol újraéled az elkövetkező évtizedekben. Eltér ettől a hagyománytól a harminpas években az
illegális párt irodalompolitikája, aminek az az eredménye, hogy a fasizmus előretörése
éveiben az értelmiség és különösen az irodalom körében csökken az illegális párt kulturális
*Az előadások az MTA által 1979. március 1 3 - 1 5 - é n Visegrádon rendezett tudományos emlékülésen hangzottak el.A konferencia anyagát Illés László rendezte sajtó alá.
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befolyása. Kétségtelenül hozzájárulnak ehhez a harmincas évek végének bizonyos fejleményei is. Ama korszak legnagyobb egyénisége s a mindmáig legnagyobb magyar forradalmi költő, József Attila inspiráló hatása már a harmincas évek kezdetétől mind erősebbé
válik, még a nem forradalmi értelmiség körében is, őt azonban épp azok rekesztik ki
maguk közül, akiknek leginkább kellene élniök az életművében rejlő nagy lehetőségekkel.
Révai Józsefnek a népi írók mozgalmára fordított figyelme úgyszólván az egyetlen
konkrét segítség, amit a mozgalom a fasizmus szorításába került magyar kulturális életnek
nyújthatott.
1945 után azonban Lukács György egy ideig a Tanácsköztársaság hagyományát folytathatja tovább, amíg ugyanezzel a hagyománnyal ismét nem szakít az ötvenes évek korszaka. Végül a negyvenedik évforduló után az új művelődéspolitika a Tanácsköztársaság
hagyományát folytatja ismét, és ezzel sok mindent be is fejez abból, ami Lukács György
1945 utáni kezdeményeiből félben maradt.
Az ellenforradalom szemében a két forradalom azonos volt, Károlyi Mihály és Kun
Béla közt az ellenforradalom nem akart különbséget látni. Szándékai ellenére, az ellenforradalom ezzel kiszélesítette a Tanácsköztársaság kulturális hagyományát, mivel ebbe
beleértette a polgári forradalomét is. Ebben a felfogásban volt is jogosultság: Ady Endre
éppúgy, mint Móricz Zsigmond mindkét forradalomba beleillettek, és életművük a két
háború között is mindkét forradalmat képviselte. A polgári forradalom öröksége még a
harmincas évek végén is, a tudományban és az irodalomban az európai igény és színvonal
mértékeként élt tovább. 1919 emléke pedig olyan kihívásként maradt fönn, mely az egész
magyar irodalmat egy elintézetlen kérdéshez terelte vissza, és ezzel a kérdéssel úgyszólván
mindenkinek szembe kellett néznie, akár vallotta 1919 eszméit, akár kételkedett némelyikükben. A második forradalom hatását nem azon kell lemérnünk, hogy melyik író milyen
mértékben tartott ki a proletárforradalom mellett, hanem azon, hogy mennyire érezte
szükségét az 1919 eszméivel való konfrontációnak. Kosztolányi Dezső legjelentősebb
regénye, az Édes Anna Kun Béla menekülésének naiv képével kezdődik. Ezt a képet
ellenségesnek és becsmérlőnek érezheti az, aki nem veszi észre, hogy az író egy budai
kispolgár vagy középosztálybeli hiedelmét reprodukálja. Maga a regény pedig egy olyan
társadalomról szól, mely visszamenőleg igazolja mindkét forradalmat. Az ellenforradalom
nem fejlesztette tovább és nem is védte ineg a magyar polgárságot: az a korszak a két
háború között csak egy olyan középosztályt tartott fenn, melyet találóan nevezhettek
„neobarokknak", s melynek nem voltak nemzeti hagyományai, hanem legfeljebb annak a
Monarchiának hagyományait őrizte tovább, mely már maga nem létezett többé. 1919
után a kultúrában az igazi hagyományt nem a konzervatív réteg őrizte, hanem mindkét
forradalom örökösei, méghozzá egymást támogatva olyan értékek mentésében, melyekre
a fasizmus idején növekvő mértékben volt szükség.
A humanizmus terminusával túl gyakran élünk, hogysem e szó és fogalom igazi súlyát
éreztethetnők. Pedig a második világháború bevezető korszakában és méginkább e
háború idején, a humanizmus nagyonis haladó magatartást jelentett, és a fasizmus a
humanizmust ugyanúgy üldözte, mint a forradalmat. A doktrinér, a dogmatikus gondolkodás tiltakozhatik a humanizmus és a forradalom fogalmának azonosítása ellen, mintha
bizony a forradalomtól idegen lenne a humanizmus, a humanizmus pedig csak megbúvásra, megalkuvásra lenne képes, de kiállásra, bátorságra sohasem. A magyar történelem
mindkét forradalmában azonban bennfoglaltatott a humanizmus értelme is, és ily módon
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ez a kettős hagyomány, a humanista és a forradalmi váltakozón egyesült a két világháború
között, s előkészítette egy új, szocialista kultúra alapvetését.
Ülésszakunk a Magyar Tanácsköztársaság irodalmának kérdéseit tekinti át, az előzményekre éppúgy figyelve, mint a forradalmak után meginduló fejlődésre; a forradalmi
eszmeiségéi irodalmat és a humanista művészeknek a szocialista szemlélet felé közeledése
számtalan változatát világítják meg az előadások a magyar és a világirodalomban. E
fejlődés fél évszázadát csak úgy érthetjük meg, ha az 1917-es és 1918-19-es forradalmak
tanulságait elmélyült figyelemmel elemezzük. Ebben a szellemben várunk eredményeket
ettől a konferenciától, amelyet üdvözlök, és megnyitok a Magyar Tudományos Akadémia
nevében.
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SZABOLCSI MIKLÓS

ÉRTELMISÉG É S F O R R A D A L O M

Az értelmiségnek mint rétegnek, mint foglalkozásnak és ezen belül különösen az
alkotó értelmiségnek vannak bizonyos konstans elemei. Ilyenek talán éppen a foglalkozásból eredő jelleg, a szellemi érdeklődés, a nyitottság, az innovációs képesség; a többféle
érdeklődés, az áttekintő képesség, de ugyanakkor éppen ezeknek a tulajdonságoknak
mintegy ellentéteként bizonyos hajlam az individuum túlhangsúlyozására, csoportok
gyors alakítására és széttörésére, politikailag az anarchizmushoz közel álló magatartásforma követésére. És vannak — természetesen koronként, de országonként és társadalmanként — változó elemei, amelyeket pl. a közép-kelet-európai országokban jól lehet
tanulmányozni. Ilyen változó elem Magyarországon az értelmiség aránylag késői kialakulása, összetételének sajátos volta, etnikai vegyessége. A XX. század elejének értelmisége
részben a magyar kisnemességből, egy másik és nagyobb rész viszont a magyarsághoz
hasonult német és zsidó polgárság elemeiből származott. Az értelmiség kis csoportjai a
XVIII. századtól kezdve egyszerre voltak a társadalmi haladás és nemzeti függetlenség
gondolatának hordozói, előharcosai, és ez a szerepük megmaradt még a XIX. század végén
is. Kelet-Közép-Európában és így Magyarországon is az értelmiség, ill. annak szerepét
játszó rétegek és csoportok egészen különleges szerep- és hivatástudattal rendelkeztek.
Szerepük kitüntetett volt a társadalom szemében és alakulásában is. Nagyobb elszigeteltség és nagyobb magány, de ugyanakkor nagyobb aktivitás és nagyobb hivatástudat
jellemezte őket, mint más országokban.
Természetesen az értelmiséget magát és különösen az alkotó értelmiséget nagyon is
bonyolult és rétegezett, önmagán belül is áramlatokra osztott csoportok együttesének kell
látnunk. Állandó ellentétpárként jelenik meg benne két törekvés: a meglevő, a fennálló
védelme, szellemi értékekkel való ellátása, mintegy legitimálása, és éppen az értelmiség
erejével, az alkotó értelmiség művével való igazolása, — a másik oldalról szinte ugyanilyen
erővel a meglevő rombolása, a normák és szabályok áthágása, az életforma megváltoztatása. A magyar értelmiségnek ez a kettős arculata köthető nemzedéki megújuláshoz, és —
származáshoz is. (Lásd pl. a zsidó származású értelmiség két, időrendben egymást követő
hullámát, 1880-1910 közt. A XIX. századi értelmiség és főleg az alkotó értelmiség
típusai között állandó az oszcilláció a könyökvédős, magasgalléros, csiptetőszemüveges
szobatudós, és a bohém, lavallière nyakkendős, bársonykabátos típus között; ugyanakkor
ezek a magatartástípusok nem jelentenek egyúttal politikai és világnézeti állásfoglalást.) A
XIX. század végén, a XX. század elején a helyzet kiéleződött. Ismeretesek az okok: a
monopolkapitalizmus, az ipari koncentráció, a nagyvárosiasodás, a természettudományok
áttörése. Mindez bizonyos funkciózavart idéz elő az értelmiség tudatában és az erre
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legérzékenyebb alkotó értelmiség jelzi legkorábban művekben és nyilatkozatokban azt,
hogy a társadalom szerkezetében valami alapvetően változóban van, és hogy az adott
értelmiségi létforma is kezdi értelmét veszíteni.
Ennek a funkcióváltásnak a tudati szférában rendkivül sokféle tükröződése van: a
magányba meneküléstől, az esztétizmusba való behúzódástól az anarchisztikus lázadásig
és természetesen a politikai tömegmozgalomhoz, a forradalomhoz való csatlakozásig.
Hadd említem itt meg, hogy e jelenségek elemzésénél nem szabad elfeledkezni a XX.
század első három évtizedének egy sajátos jelenségéről, az értelmiség és benne az alkotó
értelmiség egy tévútjáról: a konzervatív csábítás okozta jobbrafordulásról. A kor zűrzavara,
az átláthatatlan jelenségek, a tömegmozgalmak megindulása nagyon gyakran csábítanak a
visszafelé menekülésre, a konzervatív, sőt jobboldali magatartások, formák, gondolatok
támaszához. Arra a folyamatra gondolok, amelyet Lukács György Az ész trónfosztásában
írt le, vagy amelyet Thomas Mann a Doktor Faustusban ábrázolt oly megkapó erővel. A
jobboldali jellegű alkotó értelmiség, az értelmiség mint az új középkor hirdetője a
legkülönfélébb formában a kor egyik jellegzetes és el nem tagadható jelensége. (Azért kell
ezt hangsúlyoznunk, mert ma bizonyos fokig elfeledkeznek erről, s némelyek igazolni
szeretnék ezt a tévutat; — akár a Céline-kultuszra, akár a jobboldali radikalizmus
látszólagosan „népközei" formáinak felmentésére gondolunk.)
Ám van egy része az értelmiségnek — és ezzel elérkeztünk tulajdonképpeni témánkhoz
—, amely több-kevesebb belső meghasonlás és keresés után hatása alá került a szocializmus
eszméjének, a marxista gondolatnak, és részt vesz a haladó mozgalmakban, majd a
munkásosztály pártjainak küzdelmében is, aktív részesévé válik a forradalomnak.
A XIX. század második felétől fogva, de főleg a XX. században a világkultúra
letörölhetetlenül magán viseli mindannak a hatását, amit gondolatokban és ideológiákban, később megvalósulásban és konkrét építésben a marxizmus, majd a marxizmus—leninizmus nagy gondolkodói és később a szocializmus építői, harcosai, forradalmárai'teremtettek. Századunk tízes éveitől, de méginkább a második világháború végétől,
vállalva vagy tiltakozva, elfogadva vagy ellene harcolva, de minden jelentős alkotó
találkozott a szocializmus problémájával. Olyanok is, akik később meghasonlottak önmagukkal, vagy a munkásmozgalom ellen fordultak. Talán nincs is még egy olyan
gondolatrendszer és történelmi-politikai folyamat, amely ilyen mélyen határozta volna
meg a kor, ezen belül a kultúra arcát.
Éppen Kelet-Közép-Európa példája is bizonyítja, hogy az előbb haladó polgári, majd
a szocialista mozgalomhoz csatlakozó értelmiségi életében és pályáján, magatartásában és
műveiben egy újabb ellentmondás, egy újabb kettősség bukkan fel; különben olyan
kettősség, mely napjainkig is tart. A konkrét realitáshoz, a mindennapi élethez való
kötődés, a népközelség és a távlati célokban való hit kettősségéről van szó, amely
megjelenik úgy is, mint a népihez való kötődés, a földhözragadtság, az elmélet hiánya az
egyik oldalon és a messianisztikus illuzionizmus, az ezoterikus baloldaliság a másik
oldalon. És még bonyolíthatnánk a kérdést, mert megjelenik mind a két magatartásról
alkotott hiedelmek szövevénye is. A kettős magatartás különösen a nemzeti kérdés
kezelésében éleződik ki; és akkor válik izzóvá, ha éppen a forradalom apálya következik
be. Művekben és magatartásokban, véleményekben és vitákban máig harcol az utópisztikus illuzionizmus és a szűk látókörű empirizmus ál-ellentéte; de ugyanakkor a távlatokban való gondolkodás és az „itt és most" valóban meglevő feszültsége is. Úgy is
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lehetne fogalmaznunk: ez a probléma a mozgalom gyakorlatában úgy jelenik meg, mint a
távolabbi érdekek és a napi szükségletek megütközése, a „saját akarat ellen való megváltás" és a „népi ösztönre való támaszkodás" ellentéte. Az „apokalipszis és utópia" jelleg,
egy teljes és abszolút forradalom iránti vágy, és a „geometrikus" jövő utáni sóvárgás
ugyancsak a baloldali entellektüelek jellemzője, amely a kivívott forradalom másnapján
fájdalmas antinómiává válik. És hozzá kell tennünk, hogy az alkotó értelmiségnél egész
természetesen a világ morális, etikus szemlélete a legerősebb. És ez az etikus szemlélet
ugyancsak összeütközésbe kerül gyakran a társadalmi folyamatokkal, a kultúrával, az
objektív történelem néha mélységesen immorális folyamataival.
Hadd illusztráljam ezeket a folyamatokat a magyar fejlődés néhány példájával.
Az 1919-es forradalom hatvanadik évfordulójára emlékezünk ma. A Magyar Tanácsköztársaság története az értelmiség viszonyára vonatkozólag néhány jellegzetes, általános
tanulsággal jár. Az egyik: kiélezett válsághelyzetben a különféle törekvések konvergenciájáról lehet beszélni. Az 1916-18 közti időszakban a magyar értelmiségnek szinte
minden egyes csoportja (a szélső konzervatívokon kívül, de beleértve a liberálisokat is),
egyre világosabban érezte a helyzet kilátástalanságát és lehetetlenségét, Magyarország és a
Duna-térség nemzeti és társadalmi problémáinak megoldatlanságát. Egyúttal a háború
végének kivárása, a békevágy feszítette az értelmiséget. A különféle törekvések egy
irányba mutattak: valamely radikális változás elfogadásának irányába, és amikor e radikális változás modellje Oroszországban megteremtődött, akkor a magyar értelmiség egy
jelentékeny része új társadalmi rendszer megteremtésének lehetőségét látta maga előtt
célként felvillanni. Mindez pedig az értelmiség helyének megváltozását, az alkotó munka
szabad kibontakozásának, a művészet új formái megteremtésének lehetőségét is ígérte. A
sok különféle törekvés, a több-indítású mozgalom alkalmat talált az egyesülésre; és ez
magyarázza azt a feltűnő tényt, hogy 1919 márciusában a magyar értelmiség egy része, az
alkotó értelmiségnek pedig szinte egésze csatlakozott a Tanácsköztársasághoz.
Az irodalmi folyamatok pontosan tükrözik ezt a sokfelől jöttséget. A magyar irodalom
története számára a Tanácsköztársaság rövid időszaka tanulságos és izgalmas példáját
nyújtja a különfélébb eszmei és stílusirányzatok, áramlatok harcának, keveredésének,
egymással való megütközésének, ez áramlatok újfajta elrendeződésének, újfajta harmóniájának. Ezek az irodalmon belüli mozgások is előrevetítik a későbbi korszakok problematikáját.
Az 1910-es évek nagy áramlatai közül a konzervatív és urbánus kispolgári lassabbangyorsabban, de ellene fordul a Tanácsköztársaság eszményeinek, irodalmi életének.
Ugyanakkor a plebejus-demokrata, a humanista (tehát a Nyugat köre) és az ún. szociáldemokrata irodalom, valamint a magyar avantgarde friss hulláma és végül a kialakuló,
egyelőre kisszámú, a párt köré tömörülő kommunista írócsoport, egymás közti konfliktusokkal ugyan, de a Tanácsköztársaság irodalmának alkotórészévé válik.
A második tanulság viszont, hogy ez az egység csak relatív volt, és már a forradalom
első heteiben megmutakoztak bizonyos belső hasadások, problémák. Az irodalmi viták
mintegy tükörképei ennek a folyamatnak.
A problémák közül hadd emeljek ki egyet - éppen azért, mert ma is vitakérdés. Ez az
ún. magyar avantgarde törekvések helye és szerepe a Tanácsköztársaság időszakában.*
•Erről lásd korábbi tanulmányomat: A Tanácsköztársaság irodalma. Változó világ irodalom. Bp., 1973. 1 0 3 - 1 1 9 .
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szocialista

A sajátos szektaszellem (amely az egész avantgarde mozgalomra mindmáig jellemző, és
amely egyénileg, mint ismeretes, Kassák Lajost is jellemezte) nehezítette az egységbe
forrást, támadási felületet nyújtott a konzervatív és kispolgári kritizálóknak. Hozzájárult
ehhez még egy mély probléma, a korszak egyik lappangó alapproblémája: a tömegízlés
kérdése. Már a Nyugat irodalmát is aránylag vékony irodalmi réteg hordozta; ennek a
rétegnek egy része visszahúzódott, emigrált a Tanácsköztársaság idején, ellene fordult,
leszakadt; a magyar avantgardnak pedig mindvégig az értelmiségi fiatalság egy része és egy
nagyon vékony munkásréteg volt csupán a társadalmi bázisa. Abban a pillanatban, amikor
ezek az irányok hatalomra kerültek, uralkodóvá lettek, rögtön láthatóvá vált az eltérés,
amely a munkástömegek, sőt a munkásmozgalom funkcionáriusainak ízlése és ezen
irodalmi irányzatok között fennállt. A tömegek ugyanis részint a konzervatív irodalom
kifejezési és ízlésformáin nőttek fel, az ellenzéki forradalmi szellemet pedig a műformálásban és kifejezéskincsében ugyancsak konzervatív szociáldemokrata irodalom képviselte a
szemükben; az avantgarde irodalom pedig ugyanakkor egy elképzelt, jövőbe vetített,
ideális ember, munkás számára írt. Joggal hivatkozhatott hát éppen ez a szociáldemokrata
irodalom arra ezekben a napokban, hogy a legszélesebb tömegbázissal rendelkezik. Hozzátehetnénk: egyes fejlemények arra mutatnak, (az Új Idők és az Emberiség megindulása
1919 júliusában), hogy ennek az ízlésiránynak, illetve ez ízlésirány és a kassáki avantgarde
megszüntetve megőrzött formáinak sajátos szintézise, ennek elvei (utalok Mittay László
cikkére: Új stílus felé. Vörös lobogó, 1919. jún. 18.) és gyakorlata kibontakozóban volt.
Kun Béla beszéde az Országos Pártgyűlésen 1919 júniusában viszont olyan igényt
fejezett ki (kissé proletkultos frazeológiával), hogy önálló, proletár szellemi élet bontakozzék ki. Ennek jegyében kívánt túllépni az eddigi irányokon, ezért elhárította azt, hogy
a Ma legyen az egyedüli képviselője a szocialista irodalomnak.
A magyar avantgarde-nak - nem ellentmondások nélkül kivívott - jelentős helye van a
Tanácsköztársaság irodalmában; az utolsó napokban megkezdődött már vívmányai „megszüntetve megőrző" beépítése egy új, korszerű, tömegekre is építő, szocialista művészet
elképzelt képébe. A körülötte zajló vitákban csírájukban már megmutatkoztak azok az
ellentétek, amelyek a harmincas éveket jellemzik.
Amikor pedig a forradalom „mézeshetei" elmúltak, amikor belső hibák és külső
nyomás egyaránt nyomasztott, akkor élesebben napfényre kerültek a belső ellentmondások; az értelmiség egy részének visszariadása éppen a forradalmi terrortól, éppen a
nehéz helyzet megkövetelte keményebb lépésektől. A kitartás és megriadás legkülönfélébb változatai bukkantak fel; ezért is szinte paradigmatikus Lukács György és Babits
Mihály pályája, amelyekről még majd szó lesz az ülésszakon.
Az itt igen röviden említett folyamat, jelenség újabb összefüggésekre is rávilágít. Lehet
úgy interpretálni a történéseket (és a Komintern V. kongresszusán, híres beszédében
Clara Zetkin is így látta a kérdést), hogy itt egy többségében ingatag, a széljáráshoz
igazodó, az erősebbhez csapódó értelmiségről volt szó, amely opportunizmusból, gyökértelenségből, meggyőződés nélkül csatlakozott, majd távolodott el a Tanácsköztársaságtól.
Mi ma — úgy vélem: megalapozottan — természetes fejlődésnek tekintjük, hogy az alkotó
értelmiség legjobbjai eljutottak a szocialista forradalom igenléséig.
Általában meg kell különböztetni — az azóta eltelt 60 év tapasztalatait is figyelembe
véve — a forradalomra való felkészülést, a forradalom előtti szakaszt, a forradalom legelső
időszakát — és a forradalom „hétköznapjait", és nehéz periódusait a hatalomátvétel után,
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és ismét másként kell látnunk a forradalmi apály időszakait. A Magyar Tanácsköztársaság
esete arra példa, hogy a forradalom előkészítése idején és a forradalom első szakaszában
az alkotó értelmiség vágyai, törekvései egybeeshetnek a forradalmi néptömegek és politikai tömegszervezetek aspirációival, és ez az egybeesés törvényszerű lehet, s realizálódhat
is sajátos jellegű, stílusú művekben, és - akciókban, magatartásformákban is. Nem
opportunizmus vagy a kényszerítés morális dilemmáiról van itt szó, hanem történelmi,
szociológiai, ideológiai folyamatok természetes eredőjéről.
Viszont a megállapodottabb, új próba elé kerülő korszakokban bizonyos ellentmondások törvényszerűen éleződnek ki az értelmiségi szereptudat, hivatásérzet és a néptömegek, a politikai erők között; értelmiségi teljesítmények (köztük művek) és igények, ízlés,
elvárásaik között; sőt az értelmiség egyes rétegei között is. Különösen akkor érezhető az
ellentmondások kiéleződése, ha az eredetileg egységet teremtő célok (pl. a társadalmi és
nemzeti) divergenciája lép fel. Ebben a fázisban a politikai tömegmozgalom értelmiséggel
kapcsolatos tudatos politikájának különösen nagy szerepe van.
A kérdésnek csak egyik oldalát vettük szemügyre, mert ugyanilyen módon kellene
szólnunk a munkásmozgalomnak, a munkásmozgalom szervezeteinek és pártjainak az
értelmiséghez való viszonyáról. Ez a viszony, ez a bánásmód sokban meghatározza,
színezi, alakítja magának az értelmiségnek a magatartását. Elégedjünk most csak meg
annyival, hogy a munkásmozgalmon belül is szinte állandó vita zajlik, kimondott és latens
vita az értelmiség jelentőségéről, az értelmiséggel való bánásmód, politizálás lehetséges
módjairól. Az alkotó értelmiséggel kapcsolatosan az individuum, az individualizmus
kérdése látszik ma döntőnek; a harmonikus, mindenoldalú szabad egyéniség kibontakozása a szocialista társadalom egyik végcélja: ehhez vezet az út a művészetben préfigurait emberkép segítségével is. Hogyan kerülhet ellentétbe a művész mint egyén a
mozgalommal, ha a művész által megrajzolt egyén a mozgalom része, sőt célja, ideálja
marad? És hogyan, milyen körülmények között, milyen politikával lehet a politikai,
társadalmi cél segítésére kifejleszteni az individuum legjobb tulajdonságait? *
A munkásmozgalom, a konspirativ illegális fegyelem, de a tömegmozgalom szükséges
fegyelme is néha nehézzé teszi az értelmiség, az alkotó értelmiség különféle szabálytalannak látszó csoportjaival az együttműködést. Azt hiszem, a francia szürrealizmus lehetne
példa erre a bonyolult dialektikára. Ugyanakkor az alkotó értelmiség sajátos szükségletei
félreismerése, egy bizonyos ouvrierizmus is akadályozza éppen a sajátosságok megértését,
az együttműködést, az együttes küzdelmet.
*„Van tehát különbség a párt összemberi célzatú harcos küldetése és a művészet összemberi
lényege között. A párt a nembeliség hic et nunc nyelvét kénytelen beszélni, csak így érthet szót a
valóságnak azzal a vaskos darabjával, amellyel elintéznivalója akadt. Ad hoc taktikai és stratégiai
feladatokra kel] erőit koncentrálnia, az emberek közötti viszonyok sok évszázad törmelékével borított
talaján kell előrehaladnia, nem kerülheti meg a gyakorlati érdek és hasznosság összefüggéseit. A
művészet minden hic et nunc problémát közvetlenül az emberiség öntudata szempontjából vizsgál,
lényege szerint mentes a társadalmi hasznosság és érdek ennél rövidebb lejáratú számításaitól. Végső
fokon az emberiség legáltalánosabb érdekei fűződnek létezéséhez, ugyanúgy mint kevésbé áttételesen,
a gyakorlat húsba-vérbe vágó kérdéseiben, a hatalom és a társadalomszervezés kérdéseiben, a párt
politikájához. Ha azonban egymáshoz viszonyítjuk őket, d ö n t ő a funkcionális különbség, amely
egyszersmind megfelel létezésmódjuk különbségeinek is. A politika és a művészet funkcionális és
területi különbsége valóságos különbség" - írja Szili József egy a pártosságról szóló (kéziratos)
tanulmányában.

126

Külön problémaként jelentkezik a munkásmozgalomba integrált harcos, majd a mozgalomban vezető szerepet játszó értelmiség problémája; a magyar párt története ilyen
szempontból olyan paradigmatikus életpályát mutat fel, mint Révai Józsefé. Ez a nagy
tehetségű, ragyogó képességű irodalmár-értelmiségi egész életét a munkásmozgalomnak
adta, és szellemi teljesítményeit annak szolgálatába állította. Ez nehézséggel és öncsonkítással is járt, és nehéz próbákat is jelentett, különösen akkor, ha az általa helytelennek
tartott politika végrehajtásáról volt szó. És meg kell említenünk természetesen a
„Naphta" problémát, amelyről most éppen heves vita folyik Franciaországban; azaz azt a
kérdést, hogy a messianisztikus-agresszív baloldali entellektüel képe hogyan jelenik meg a
progresszív humanista polgári író műveiben; és ennek a problémának fontossága nemcsak
Thomas Mannái nyüvánvaló, hanem vizsgálatra lenne érdemes Malraux-nál, Hemingwaynél és Sartre-nál is.
Csak néhány problémát villantottunk fel az értelmiség, különösen az alkotó értelmiség
és a forradalom, tágabb értelemben a munkásmozgalom viszonyára vonatkozóan. Mint
láttuk, ennek a viszonynak vannak egymást gazdagító részei, de vannak konfliktussal
terhelt, ellentmondásos elemei is. Az 1945 utáni fejlődést tekintve mind az egymást
gazdagítást, mind a konfliktusok számtalan példáját tanulmányozhatjuk. Az 1948 körüli
fordulat pl. a szocialista országokban az értelmiség legkülönfélébb csoportjait és osztályait
vitte közel, mégpedig először őszintén és feimtartások nélkül a forradalom gondolatához,
hogy aztán a hibás politika, majd a válság korszakaiban ismét részeire töredezzen ez az
egység. De ügy hiszem, hogy ellentmondásokon és válságokon át is az egymásra utaltság,
az egymást kiegészítés, és nem az egymást kizárás momentuma a döntő. Ha ma —
1979-ben — a nemzetközi munkásmozgalom erős differenciálódása, a bonyolulttá váló
nemzetközi helyzet, a világgazdasági korszakváltás és a tudományos-technikai forradalom
okozta változások, a szocialista országok belső fejlődése és problémái űj és új kérdéseket
vetnek fel, - köztük az értelmiség és a forradalom, és a forradalmi mozgalom viszonyát is
új fénybe állítják —, akkor a történelem idézése nem tanulság nélkül való. Az alkotó
értelmiség elitje, legjobbjai a 60 évvel ezelőtti bonyolult helyzetben („a szív baloldalt
dobog") alapjában a forradalom mellé álltak, ezt a későbbi konfliktusok sem feledtethetik. És ha a Magyar Tanácsköztársaságnak van valamilyen tanulsága, így bizonyára ez az.
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BODNÁR GYÖRGY

IRODALMI É S TÁRSADALMI F O R R A D A L O M
A M A G Y A R SZÁZADELŐN

A magyar irodalomtudomány már legalább két évtizede elmélyülten dolgozik a forradalmi hagyományok feltárásán. A monográfikus összegezésig még nem jutott el, de gazdag
dokumentumkötetekkel és értékes résztanulmányokkal jelezte, hogy a forradalmi mozgalmak közvetlen hatáskutatásán túl kell lépnie. Felismerte, hogy századunk nagy történelmi fordulója, amely az emberiség egyetemes közegében a Nagy Októberi Forradalomban következett be, Magyarországon pedig a Tanácsköztársasághoz vezetett, hitelesebben vizsgálható az irodalmak történeti mozgásában, mint egyes írók, folyóiratok és
irodalmi mozgalmak közvetlen reflexióiban. A Nagy Októberi Forradalom a magyar
irodalomban is drámai módon erősítette fel a forradalmi tudatot, ezt a hatást tovább
fokozták a világháborús nyomorúság okozta megrázkódtatások. A Horthy-korszak ellenforradalmi rendszerében az 1919-ben megsűrűsödött folyamatok megszakadtak, s a magyar irodalom csak a felszabadulás után kapcsolhatott vissza forradalmi kezdeteihez. így
az 1945 utáni változások még akkor is a forradalmi világfolyamat konkrét megnyilatkozásait dokumentálják, ha közvetettek és különböző szakaszokon vezetnek át, míg elérkeznek á szocializmus építésének nyitányához. Persze, a részletezőbb visszatekintés azt is
kimutatná, hogy a forradalmi gondolat és mozgalom hatása az ellenforradalmi rendszerben is megteremtette a szocialista irodalmat, sőt József Attila költészetében a korszak
legnagyobb értékét hozta létre. S a természetes folytonosság tovább élt a szocialista
emigráció irodalmában is, amely következetesen jelezte a magyar irodalom virtuális
fejlődési irányát. Irodalomtörténeti korfordulót azonban e mégoly jelentős teljesítmények
sem idézhettek elő, mert hiányoztak mögülük azok a mélyreható változások, amelyek
strukturálisan is átalakították volna a magyar társadalmat és a társadalmi tudatot. Következésképpen a szocializmus korszakának irodalma két forrásból meríthette újító energiáit.
Folytathatta a forradalmi hagyományt, amely többszöri megszakítás után éppen az új
történelmi helyzetben bontakozhatott ki. S integrálhatta azokat a minőségileg új hatásokat, amelyeket a felszabadulás utáni strukturális társadalmi és politikai változások váltottak ki.
A forradalmi hagyományt azonban nem szűkíthetjük le a forradalmi irodalom kezdeteire. A századelő magyar irodalmi megújulása ugyanannak a kornak a szülötte, amelynek
lezárója és új korszakba való átfordítója az első világháborút követő forradalmi hullám
volt. Adynak és nemzedékének egyszerre kellett szembenéznie a magyar polgárosodás
szükségességével és annak ellentmondásaival, s választ kellett adnia az egyre tudatosabb,
szervezettebb munkásmozgalom kihívására is. S át kellett élnie mindazt a változást,
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melyet a társadalomtörténeti és történelmi átalakulás az élet más szféráiban is elindított: a
technikai fejlődést, a fizikai világkép forradalmát, az életformák és emberi viszonylatok
módosulását, mely új erkölcsi tipológiát sürgetett, és új viszonyt teremtett a valóság és a
művészet között. A korszak új írójának tehát egyszerre és együttesen kellett kifejeznie a
társadalom, a tudat és az érzelmek forradalmát, s egyidejűleg e tartalmakat és kifejezésüket transzponálnia is kellett írói magatartássá és stílussá. Ady — sokat idézett
vallomásában — már 1907-ben nem csak a maga nevében szól, amikor a forradalmi
megújulás kikerülhetetlenségének hitét hirdeti, amikor az új művészetben, irodalomban és
tudományban a más közegekben még csak lappangó forradalom bizonyosságát látja.
Később я forradalmi megújulás irányát is megjelöli és a városos Magyarországtól váija,
hogy eldöntse a demokrácia, a kultúra és a magyarság sorsát. De ő, aki a korábbi városos
költészetre oly elégedetlenül tekintett vissza, azt is tudta, hogy nálunk, ahol a burzsoá
rend művelődéstörténeti szerepét sem töltötte be, „egyetlen megváltás volna, ha az
alacsonyak felkerülnének", s hogy a városos Magyarország és benne minden jövő záloga a
szocializmus. 1908-ban már erre a felismerésre építi kor- és önelemzését, s az irodalmi
forradalmat a szocializmus magyarországi felnövekedésével közvetlen összefüggésben
mutatja be. Persze, az irodalmi forradalomnak ez a magyarázata és programja sem lehetett
volna meg, ha Ady nem tud eligazodni a kor társadalmi és politikai problémáinak
szövevényében. De ő már az 1905-ös orosz forradalmat így kommentálta: „íme, a
proletárság visszaadta a népet a népnek . . . Csak a nép tud forradalmat csinálni. . .
Elkorhadt, tehetetlen társadalmat csak a nép menthet meg". S azt is korán felismerte,
hogy a polgári forradalmat is nélkülöző társadalomban az elkésett forradalom szükségképpen végigmegy mindhárom renden. Ezért írhatta le Révai József, hogy Ady felismerései a permanens forradalom marxista elméletével találkoznak.
A század eleji magyar irodalmi forradalom, a Nyugat mozgalma tehát annak a polgári
rétegnek a felnövekedését jelezte, amely már szűknek érezte a kiegyezéstől örökölt
kereteket, és valódi társadalmi változást akart. Ezért emelkedhetett a korábbi városos
irodalom fölé, s elsősorban az Ady Endre-i szintézis megteremtésével ezért tehette az új
irodalmat a magyar sorskérdések megszólaltatójává. De jelezte a polgárság túlérettségét is,
valamint azt a reakciót, melyet a munkásság politikai és társadalmi fellépése kiváltott,
íróinak lázadása tehát többfelé nyitott utat: volt, aki végigkövette az elkésett polgári
forradalom logikáját és a szocialista gondolathoz érkezett; mások megálltak a reformok
bizonytalan határainál, s néhányan osztályuk dilemmáinak csupán passzív kifejezői. Ez a
Nyugat ellentmondásosságának és színességének forrása. Ahogy Ady megfogalmazta: itt
valóban összeszaladt ősz, tél, tavasz, nyár.
Ebben az újító mozgalomban még a vezér, Ady Endre sem volt szocialista, de a
történelemben való gondolkodás, a fejlődés hite és a jövő akarása ahhoz az osztályhoz
vezette, amely a felelősséget a holnap értelmes világáért magára vállalta. Ady magyarságversei és új életérzést kifejező vallomásai mellett - mint a századelő párhuzamos életrajza
— ezért jelenik meg a forradalom és a szocializmus költészete.
A mozgalom ars poeticájában is ugyanezt a bonyolult képletet találjuk meg. Ady
mellett például Móricz Zsigmond írói programja hatásosabban és céltudatosabban szolgálta a társadalmi progressziót, mint Babits és Kosztolányi hitvallása. De leegyszerűsítenénk
az új magyar irodalom képét, ha a két irányzatot ellenségesnek vagy egymástól távolinak
minősítenénk: a Nyugat társadalmi igényű törekvéseit halvány határvonal választotta el az
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irodalmi autonómia programjától, s a két csoport, valamint a kor a két célt gyakran egy
ponton látta. Ignotus például azt vallotta, hogy „a művészetnek semmi egyéb törvénye
nincs, mint ez az egy: tudd magad kifejezni"! De szerinte „az, hogy valamely időben,
függetlenül az időtől, ennek tartalmától, politikai és gazdasági állapotaitól, l'art pour l'art
mit érzünk szépnek, az mégiscsak ettől az időtől, ennek tartalmától, politikai és gazdasági
állapotától függ". A szellemi függetlenség látszólag apolitikus elvét is hasonlóképpen
értelmezi: „Aki az irodalom szabadságáért harcol, az a nemzet szabadságának is katonája"
— mondja. S láttuk: Ady is, amikor arról beszélt, hogy az új irodalom a társadalmi
nyugtalanság előhírnöke, az egész mozgalomról szólt. Kaffka Margit pedig - Ady követője a Nyugat táborában — a részletekben is együttlátja a két törekvést. Egyik korrajzszerű regényrészletében eképpen magyarázza az újfajta verseket: „Nézze, itt ez a v e r s . . .
Ez semmi ugye, ki gondol itt komoly ügyre. De sose olvastuk, s így mondva, ilyen
furcsán! Végre is elfogadjuk és a többit i s . . . És egyszer tíz év múlva tán ezek a
megdolgozott lelkek termőföldje lesznek a politikai vagy társadalmi forradalomnak . . . "
Mindez nem jelenti, hogy az egység teljes és zavartalan volt. Kiélezett helyzetekben
gyakran áttetszett az irodalompolitikai állásfoglaláson a társadalmi forradalomtól való
megriadás. Ismeretes, hogy Ady is gyakran volt kénytelen a Nyugaton kívül keresni
fórumot forradalmi versei számára. És az irodalomtörténet közhelye Nagy Lajos publikálási konfliktusainak története is. De az is jól ismert, hogy amikor a társadalmi reakció
együtt támadta Adyt és Babitsot, a mozgalom nemcsak az irodalmi szabadság, hanem a
forradalmi líra védelmét is vállalta.
Bármilyen tapintatos azonban ez a méricskélés, mégiscsak igazságtalan, mert különválaszthatónak vél olyan megnyilatkozásokat, amelyek az irodalmi forradalom össz-folyamatában születtek meg. A Nyugat programosan soha sem fejtette ki, de valójában mindig
érzékelte saját lehetőségeit az igazságkeresés folyamatában. Sőt, az igazságot magát is
folyamatnak tekintette, amelyben az emberiség gondolkodástörténete teremtheti meg az
objektivitás feltételét. Ebben a gondolkodás-folyamatban választ kért és kapott a századelő életfilozófiáitól éppúgy, mint a polgári szociológiától és a marxizmus alapműveitől.
Ady Endre ezért vállalta Nietzschét, s ezért hirdette, hogy „ő volt az első nagy alkotó, aki
rombolásával megalkotta a mi bátorságunkat". De a Zarathustrából ő azt is kiolvasta,
hogy Nietzsche után el kell jönnie annak a férfiúnak is, aki megtalálja a maga méltó
asszonyát, meg kell teremnie az igen és az ámen kategorikusának. Ebben az ellentmondásos Nietzsche-élményben egyszerre fejeződik ki a pozitivizmus elleni lázadás, s annak az
ismeretelméleti kételynek a továbbvitele, amely a fúozófiátlan filozófiát létrehozta.
Ugyanez a gondolatmenet vezette el a századelő irodalmi progresszióját Bergsonhoz is,
akinek rendszerében ugyancsak a szkepszis és az ellene való lázadás keveredik. Fiatal
korában Bergson Comte pozitivizmusának hódolt, érett műveiben pedig elégedetlenül
szólt a merev agnoszticizmusról. Üj koncepciójának célja a tapasztalás és az utólagos
rendszerezés kettősségének megszüntetése, melynek érdekében az egyéni tudat-állapotok
vizsgálatát egy metafizikai rend felépítésmódjának minősíti. Ady Nietzsche-dilemmájával
azonban a progresszív Bergson-hívőknek is szembe kellett nézniük. Mert a befeléfordulás
átmenetileg segíthette őket egy megmerevedett rend rációjának rombolásában, de amikor
a történelem brutális keménységgel állította eléjük a világháborús nyomorúság valóságát,
kénytelenek voltak felismerni, hogy a szubjektivizmus és az irracionalizmus válaszai
csupán szellemi játékok, melyek addig űzhetők, míg a nagyonis valóságos külső élet
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módot ad rá. Babits, aki elsők között írta le Magyarországon Bergson nevét, a világháború
közepén döbbenten ismeri fel, hogy az izgalmas idő-elmélet és a költőileg oly termékeny
intuíció-tan — ha akaratlanul is - irracionalizmusával a háború világméretű irracionalizmusának eltűrését készítette elő. A kor szubjektív életszemléletének harmadik nagy
formálója, Freud voltaképpen nem a szellemi élet általános elméletének megfogalmazására
vállalkozott; lélektani irányzata a tudat és az öntudatlan viszonyára vonatkozó pontosan
körülírt felfedezések foglalata. S a modem irodalom a pszichoanalízis módszerét voltaképpen kezdettől fogva ösztönzőbbnek vélte, mint koncepcióját és felfedezett terepét: a lélek
mélyrétegeit. Freud felfogását az elme életéről azért érezte előrevivőnek, mert dinamikus:
lerombolta az érzet, a képzet, az érzelem, az asszociáció szigorú kereteit, s gondolatai
különböző tendenciák küzdelmét követik. Amikor azonban az új irodalom felismerte,
hogy a freudizmus a lerombolt kategóriák helyett maga is újat épített, melyek azután
ismét leegyszerűsítették az ember világát, egyszerre fejezte ki vonzódását és félelmét egy
új dogmatikus világmagyarázattól. Ezért adhatja Kosztolányi Dezső már 1917-ben a
freudizmus józan analízisét. Az új lélektan vonzerejét történelmi okokkal magyarázza —
megkülönböztetve boldog korokat, amelyek a kezdet és a vég pontjai között csak a
jelenségeket vették észre, s azokat a boldogtalan éveket, amelyekben az érthetetlen idegen
világtól az ember önmagába fut vissza. Persze, e három nagy eszmerendszer kiemelése —
mint minden kinagyítás — torzítja némiképp az összkép arányait, s indokoltnak csupán
akkor látszik, ha az irodalmi progresszió világképének alakulását önnön ellentéteiben
akarjuk megfigyelni. Egyébként a Nyugat-mozgalom szellemi tájékozódásának képe sokszínűbb és változatosabb. A századelő magyar szellemi életében még mindig nagy hatásúak
az előző korszak nagy filozófiai irányai és egyéniségei: Comte, Renan, Spencer és
általában a pozitivizmus, valamint a természettudományos materializmus. A pozitivizmus
tisztán agnosztikus válasza azonban — amit Lukács György írja — „csak oly korban és oly
rétegek számára tekinthető kielégítőnek, amelyekben a kapitalizmusban való élet bizonytalansága és értelmetlensége még nem vált nyilvánvalóvá." A századelő azonban ezeket
mind jobban előtérbe állítja, s következésképpen egyre kétségesebbé teszi a pozitivizmus
válaszait. Az örökség továbbfejlesztésére először a neokantiánizmus vállalkozott, s a
materializmus és az idealizmus metafizikáját akarja leküzdeni Mach is, akinek városa,
Bécs, még mindig fontos ösztönzője a magyar szellemi tájékozódásnak.
A polgári filozófiák azonban olyan körben mozogtak, melyet maguk tettek áttörhetetlenné. A marxizmust, mely már egy fél évszázaddal előbb — a történelmi materialista és
dialektikus szemlélet összekapcsolásával — rátalált a kivezető útra, elvetették. A progresszív értelmiség azonban ezzel az úttal is találkozhatott. Ekkor lép fel Lenin, aki az új
korszak tanulságainak megfelelően viszi tovább Marx és Engels gondolatmenetét, s nemcsak bírálatával, hanem válaszadásával is korrigálja az új szubjektivista koncepciókat.
Nálunk a marxizmus alapművei is a századfordulón kezdenek ismertté válni. Marx, Engels
és Bebel munkái szociáldemokrata teoretikusok és pártvezetők, valamint polgári radikár
lisok közvetítésével kerültek a magyar olvasók elé, s a közvetítésben intézményes érdeme
volt a Huszadik Századnak. A széleskörűen érdeklődő fiatal Ady például már Nagyváradon, Fehér Dezső könyvtárában találkozhatott marxista művekkel, mások számára pedig
a tízes évektől a Társadalomtudományi Társaság és a Galilei Kör volt a szocialista
ismeretek forrása. Igaz, a marxizmus elemei legtöbbször eléggé szervetlenül épültek be
gondolatvilágukba s a szocializmus nemcsak a szépirodalmi kísérletekben, hanem a
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Huszadik Század cikkeiben és kiadványaiban is sokszor keveredett másfajta filozófiai,
világnézeti elemekkel; a politikai gyakorlatban is gyakran a revizionizmus uralkodott,
amely szabad utat nyitott az idegen elméleti elemeknek; a progresszív írók szélesebb
köreihez voltaképpen a marxizmusnak ez a pragmatizmussal, biologizmussal, sőt machizmussal kevert változata jutott el. Az igazi fordulatot az írók világszemléletében is a
gyakorlattá vált marxizmus: a szocialista mozgalom és a világháború alatt kiszélesedett
társadalmi elégedetlenség teremtette meg. Már a tízes évek első felében is megfigyelhető a
marxizmus közvetlen vagy közvetett hatása például Ady és Kaffka Margit műveiben,
társaik szélesebb köreiben azonban akkor kezd felerősödni a forradalmi gondolat, amikor
a világháborús társadalmi elégedetlenség hatására fellendülnek a tömegmozgalmak, s
nyilvánvalókká válnak a társadalmi ellentétek.
Mindez az új irodalomtörténeti korszakváltás előkészítője is. A marxista irodalomtörténeti rendszerezésekben az 1919-es korszakhatár általában elfogadott. S ennek egyáltalán
nem mond ellent az a kép, amelyet a tízes évek második felének részletesebb elemzése ad,
amelyből kitetszik, hogy a fordulat már az első világháború közepétől kezdve érlelődik.
Ady utolsó kötete, A halottak élén már lényegesen túlmutat a Nyugat impresszionistaszimbolista újításán, anticipálja az avantgarde törekvések történelmi feladatait, és voltaképpen megteremti az újrealizmus szintézisét. De ugyanezt jelzi a korszak lírájának
megkeményedése, a korrajz-regények eluralkodása és az a fordulat is, amely a Nyugat és a
századelő szubjektív filozófiáinak viszonyában bekövetkezett. A Nyugat irodalomszemlélete tehát bensőleg is átalakul, s ez a magyar avantgarde felléptével és a szocialista
irodalom megjelenésével egyszerre vezetett az új irodalomtörténeti korszakhatárhoz. Az
ellenforradalom győzelme után persze, ez a fordulat némiképpen módosult, de a magyar
irodalom a tárgyiasság eszményét változatlanul őrizte.
A hiteles korszakhatár felkutatása természetesen nemcsak az irodalomtörténész
gondja. E problémakörben a kutató voltaképpen arra keres választ, kisérik-e új irodalmi
minőségek a társadalmi és történelmi változásokat? S ha a 19-es korszakhatár környékén
azt figyelhetjük meg, hogy a minőségi változások már az előző korszakban megjelennek,
akkor jogos a visszakövetkeztetés, hogy a Tanácsköztársaság irodalmi előtörténete az
irodalom mélyebb rétegeiben található. Természetesen ez az előtörténet nem nélkülözheti
azokat a közvetlen forradalmi motívumokat, amelyekkel az egyre halmozódó társadalmi
elégedetlenség kifejezése színezte a századelő magyar irodalmának összképét. József
Farkas már többször és lépésről lépésre kimutatta, hogy bontakozik ki a háború-ellenességből, a fiatal értelmiségi mozgalmakból és a szociáldemokrácia forradalmi ellenzékiségéből egy új minőségű forradalmi magyar irodalom. Ez már nemcsak a szociáldemokrata
irodalom kezdetein, hanem a művészet megújításának és közvetett társadalmi szolgálatának programján is túllép. Ady Endre gazdag életművében ez az új minőség is megtalálható, a Nyugat íróinak többsége azonban „csak" a politikai, nemzeti, történelmi döntésig
jutott el a forradalmi fordulathoz vezető úton. Tiszteletre méltó megnyilatkozásaik a
Tanácsköztársaság alatt még csak ígérik az új minőséget: a művek, életművek és az
irányzatok változásai nem a stratégia és a filozófia szférájában, hanem a taktika szintjén
mennek végbe. S ha a korábbi korfordulók tanulságaira hallgatunk, a magyar irodalom
történetében a Tanácsköztársaság fordulatát új korszak hajnalának keli tekintenünk.
Amelynek útját el lehetett torlaszolni, de amely mégiscsak elvezetett az új minőséghez:
József Attilához.
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JÓZSEF FARKAS

A Z ALKOTÓ É R T E L M I S É G ÉS
A MAGYAR T A N Á C S K Ö Z T Á R S A S Á G

Ismert tény, hogy az alkotó értelmiség túlnyomó többsége vállalta a Tanácsköztársaság
céljainak szolgálatát. A szellem emberének részvétele a Tanácsköztársaság célkitűzéseinek
valóraváltásában már 1919-ben felvetette az alkotó értelmiség és a proletárforradalom
viszonyának kérdését. E probléma a magyar kommün létrejöttéért indított forradalmi
harcban, de különösen a proletárdiktatúra napjaiban igen fontos, több ízben vitatott
elméleti kérdéssé vált. E vita során - többek között - olyan vezető teoretikusok
nyilatkoztak meg, mint Kun Béla és Lukács György, és olyan élvonalbeli írók és művészek, mint Móricz Zsigmond, Kassák Lajos, Juhász Gyula és Uitz Béla. Tanulságos tehát
megvizsgálni, milyen objektív tényezők hozták létre a haladó magyar értelmiség csatlakozását a Tanácsköztársaság új világot teremtő társadalmi rendjéhez.
A szocialista forradalom elfogadásának és célkitűzései vállalásának vizsgálatánál három
egymással összefüggő tényezőre kell utalnunk. Elsőként a forradalmak előtti évtizedekben
a magyar társadalomban, a szellemi életben végbement változásokra, új indulásokra. így
például a képzőművészetben a Nyolcak nevű csoportra, amely felzárkózást jelentett az
egyetemes.európai művészethez, és a nagy tömegekhez kívánt szólni. A zeneművészetben
Bartók Béla és Kodály Zoltán fellépésével jelezhetnénk ezt a folyamatot. Az irodalomban
pedig — és ez ma már nyilvánvaló — a Magyar Tanácsköztársaság irodalmi élete a Nyugat
irodalmi forradalmának a beérését, szocialista forradalomba való betorkollását mutatja;
másrészt a Kassák Lajos körül kibontakozott avantgarde irodalmi forradalma szintén
előkészítője, majd hitvallója volt a magyar proletárok győztes forradalmának. A tudományban mindenekelőtt a Lukács György köré csoportosuló filozófusokat és irodalmárokat kell említenünk, akik az ún. Vasárnapi Kört alkották.
Második tényezőként az 1914-18-as világháború alatt bekövetkezett radikális irányú
fejlődést kell említenünk, azt a tényt, hogy a világháború szenvedései „látóvá" tették a
népeket, s az alkotó értelmiség mind nagyobb része jutott el Magyarországon is annak
felismeréséhez: mennyire pusztulásra érett a háborúkat okozó imperialista kapitalizmus.
A háborúból kiábrándult és vele mindinkább szembeforduló erők, közöttük az alkotó
értelmiség gondolkodásának forradalmasodását nagy mértékben siettette az 1917. februári, majd októberi orosz forradalom s a Magyarországon is bekövetkező forradalmi
erjedés. A béke igénye mindinkább egy új, igazságos világrend igényével együtt jelentkezett: mindjobban erősödött a népek szivében egy „új hit", egy „új emberű új világ"
kiküzdésének vágya.
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Erőteljesen hozzájárult az írók és művészek pozitív magatartásának kialakításához az
1918 őszétől mindinkább előtérbe kerülő nemzeti kérdés: a „magyar tragédia" felszámolásának igénye is. Az 1918 őszén bekövetkezett katonai összeomlás után, amikor nagy
súllyal került előtérbe, hogy a demokratikus forradalmával a haladás útját ismét meglelt
magyar nép milyen helyet foglalhat el az átalakuló Európában, az alkotó értelmiség előtt
is mind reálisabban vetődött fel a magyar és a nemzetközi proletariátus, mindenekelőtt
Szovjet-Oroszország szövetségének a lehetősége, amely külpolitikai síkon, az antant imperialista törekvéseivel szemben is, pozitív megoldást tud hozni a magyarság számára.
Ebben az eszmélési folyamatban már az 1918-as polgári demokratikus forradalom
idején igen fontos szerepet játszottak a kommunistáknak és más baloldali ideológiák
képviselőinek olyan okfejtő, írásai, amelyek az értelmiség és a polgári forradalom
szocialista irányba történő átnövesztésének kérdéseit tárgyalták. Többen is foglalkoztak
az orosz értelmiség és az oroszországi proletárforradalom kezdeti ellentétével és
rámutattak, hogy ez nem a szocialista forradalom szükségszerű velejárója, hanem az orosz
értelmiség zöme forradalomellenes magatartásának a következménye. Az a körülmény
tehát, hogy a Tanácsköztársaság vérontás nélkül győzött, kedvezően járult hozzá az írók
és művészek, általában a magyar alkotó értelmiség és a proletárforradalom kapcsolatának
pozitív alakulásához. Lenin világította meg, mekkora „erkölcsi győzelmet" jelentett
Szovjet-Oroszország számára is az, hogy Magyarországon erőszak nélkül jött létre a
proletárhatalom. 1 Még nagyobb erkölcsi győzelmet jelentett ez az ország színe előtt a
magyar kommunisták számára, akik köré nemrég még vértengert festettek a burzsoá sajtó
hírverései.
Harmadik tényezőként az alkotó értelmiség e progresszív magatartásának kialakításában magát a Tanácsköztársaság kulturális programját kell tekintenünk, amely szemléletesen bizonyította, hogy a proletariátus forradalma sem semmisíti meg a szellemi értékeket,
ellenkezőleg: a nemzeti kultúra felvirágzását segíti elő. A proletárhatalom művelődési
politikája az ország társadalmi berendezésének, gazdasági és politikai arculatának gyökeres
átalakításával egyidőben magának az emberi létnek átformálását, az osztálytársadalmakban eltorzult emberi lélek belső felszabadítását is feladatának vallotta, hogy évszázadok
mulasztásait és a „néplélekkel szemben elkövetett vétkeit" pótolja és helyrehozza. Ez
természetszerűleg együttjárt a volt kizsákmányoló osztályok kulturális monopóliumának
a felszámolásával, ám ezt úgy kívánta megvalósítani, hogy semmi veszendőbe ne menjen
az emberiség addig felhalmozott kulturális értékei közül, ellenkezőleg - Kunfi Zsigmond
közoktatásügyi népbiztos szavai szerint — „minden igazi értéket mentsen át a múltból a
jelen és jövő számára, és minden igazi értéket állítson a proletariátus ügyének szolgálatába, mert a proletariátus ügye: egy a kultúra ügyével". 2
E művelődési politika feloldotta a kultúra és a szocializmus régi dilemmáját, ami már
Heine óta vissza-visszatérő probléma volt az alkotó értelmiség körében. Ady Endre egy
évtizeddel a szocialista forradalom előtt már áldilemmának tartotta ezt, és a kultúra
felemelését is a munkásosztály küzdelmeitől várta. „Éhe kenyérnek, Éhe a Szónak, Éhe a
Szépnek hajt titeket" — írta egyik költeményében a proletariátusról. Általában azonban
1
Lenin: Beszéd az OK/b/P VIII. kongresszusán 1919. március 23-án. Lenin Művei. Bp. 1953. 29.
köt. 2 2 1 - 2 2 3 .
2
Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos nyilatkozata. Fáklya, 1919. április 20.
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még a progresszív értelmiség olyan személyiségei is féltették a kultúrát a proletariátus
forradalmától, akik különben rokonszenveztek küzdelmeivel. Most kitűnt, hogy a Tanácsköztársaság a haladó értelmiség olyan radikális követeléseit is igyekezett teljesíteni,
amelyeket az 1918-as polgári demokratikus forradalom művelődéspolitikája jószándéka
ellenére sem volt képes megvalósítani. Ilyen volt például a Galilei Kör által beterjesztett
művelődéspolitikai reformtervezet és a Magyarországi Tanítók Szakszervezetének a népoktatás átszervezését célzó programja, amelyek az egyházi iskolák államosítását és az
egyetemi oktatás gyökeres átalakítását követelték. A művészeti élet irányításának új
formáira is voltak kezdeményezések, ezek azonban a polgári demokratikus forradalom
talaján szintén megvalósíthatatlannak bizonyultak. A proletárhatalom művelődéspolitikája magába olvasztotta e progresszív követeléseket és elképzeléseket, s nemcsak hogy
feloldotta ezzel a kultúra féltésének érzetét, de az értelmiség nagy többsége — tanítók,
mérnökök, írók, tudósok, művészek — e program alapján részt is vállaltak a Tanácsköztársaság művelődési politikájának megvalósításában. Móricz Zsigmond 1919 tavaszán, a
burzsoá és a kommunista felfogást szembeállító írásában máig is érvényes magyarázatát
adta annak, hogy mi állította az alkotó értelmiséget a Tanácsköztársaság mellé: „Ha
művész vagy, nem kell emberi hiúságok előtt megnyomorodnod; ha tudós vagy, nem kell
a kenyérharc sekélyességében vergődnöd; ha munkás vagy, nem kell a kizsákmányolás
géprészévé válnod. Bármi vagy, követheted életed belső parancsát: ember lehetsz". 3
A Tanácsköztársaság létrejöttének ezek a kedvező körülményei, valamint az emberiség
addig létrehozott kulturális értékeit átvállaló és a nép felemelését célzó művelődési
politikája következtében megvalósulásnak indult Marx ama régi álma, amely az emberiség
megváltását „a gondolkodó emberiség és a szenvedő emberiség szövetségétől" várta. 4 A
magyar proletárforradalom szélesre tárta kapuit az alkotó értelmiség előtt. Az egyetemi és
felsőoktatási intézmények reformja során katedrához jutottak az úri Magyarország által
mellőzött haladó tudósok, és ez biztosította a korszerű tudományos oktatást.
Az új, szocialista tendenciájú irodalom és művészet kibontakozását a proletárdiktatúra
állama nagyfokú erkölcsi és anyagi támogatással, a haladó írók és művészek fokozatos
szocialistává nevelését célzó művészetpolitika kialakításával is igyekezett elősegíteni. A
Közoktatásügyi Népbiztosság által létrehozott művészeti irányító szervekben, az úgynevezett direktóriumokban helyet kaptak az irodalmi és művészi-élet különböző
irányzatokat
képviselő kiválóságai, így többek között Babits Mihály, Kassák Lajos, Móricz Zsigmond,
Révész Béla, Balázs Béla, Komját Aladár és Osvát Ernő az irodalmi, Bartók Béla, Kodály
Zoltán és Reinitz Béla a zenei, Ferenczy Béni, Pór Bertalan, Uitz Béla és Vedres Márk a
képzőművészeti, Beregi Oszkár, Hegedűs Gyula, Ódry Árpád és Rátkai Márton a színészi
vezető szerv élén.
A Tanácsköztársaság irodalmi és művészeti életében és az akkor keletkezett — és
minden művészeti ágban új értéket hozó — alkotások sorában az előbbiekben jellemzett,
forradalmat támogató magatartás érvényesült. Ezt a pozitív orientációt nagymértékben
előkészítette és elősegítette, hogy a magyar progresszió íróit és művészeit már korábban is
közös törekvések kapcsolták az európai irodalom és művészet azon képviselőihez, akik a
világháború ellen fellépve, már a forradalmat megelőző esztendőkben egy új világ és egy
3
4

Móricz Zsigmond: Töke. Pesti Futár, 1919. április 4.
Marxot idézi Fogara si Béla: A szellemi tudományok jövőjéről. Fáklya, 1919. május 1.
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„új hit" eszméit sugározták szét, mint például Henri Barbusse, Maxim Gorkij, Henri
Guilbeaux vagy a német expresszionisták baloldali szárnya.
A Magyar Tanácsköztársaság irodalma és a benne létrejött új emberkép, amely a
polgári demokratikus forradalomból (és annak világképéből) a szocialista forradalomba
való békés átmenet tapasztalatainak talaján született, irodalmunknak ma is egyik jelentékeny hagyománya. Ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, hogy a világforradalom
gyors bekövetkezése tévesnek bizonyuló perspektívája is szerepet kapott e művészet- és
irodalomszemlélet kialakításában.
A magyar Kommün rövid időszakának legfőbb vívmánya az volt, hogy az irodalom
fősodrában jött létre a szocializmus eszmei alapján álló egység lehetősége. A proletárforradalom eszméi és önvédelmi küzdelmei jónéhány olyan írót edzettek szocialistává, vagy
indítottak el erre a fejlődésútra, akik korábban a haladó polgári irodalom táborához vagy
az avantgarde mozgalomhoz tartoztak. Jónéhány ekkor kommunistává vált író a Magyar
Tanácsköztársaság megdöntése után is elősegítette a szocialista irodalom kibontakozását.
A forradalmi feladatok tudatos vállalása csendül ki például Móricz Zsigmond somogyi
termelőszövetkezetekről írt riportjaiból. írásmüvek egész sora teszi magáévá a társadalmi
fejlődés, a szocializmus tudatos vállalásának gondolatát. E magatartás egyik következménye, hogy az irodalom fogékonyabbá vált az élet új jelenségei iránt. Elsősorban
azokban a műfajokban, amelyek lehetővé teszik az eseményekre való gyors reagálást, így a
líra, a karcolat, a rövid jelenet, az irodalmi riport és publicisztika műfajaiban.
A magyar Kommün nagy távlatú irodalompolitikai koncepcióját a korszerű értelemben
vett szocialista irodalom létrehozására való törekvés és az irodalom immanens fejlődési
törvényeinek érvényrejuttatása egyaránt jellemezte, csakúgy mint az irodalom és a néptömegek közeihozásának szándéka, vagy a különböző irodalmi irányzatok egybefogásának
igénye. így az irodalmi életben széles körű eszmecsere bontakozott ki, seregnyi elképzelés
született a megteremtendő új irodalom sajátságos vonásairól. A forradalmi mozgást
kifejező dinamika, a tömegerőt megjelenítő monumentalitás és a felfokozott pátosz
ötvözete jelentette elképzeléseikben az új irodalom megformálásának alapvető sajátosságait. Hasonló törekvésekkel találkozunk a képzőművészetben is, különösen Uitz Béla,
Pór Bertalan és Berény Róbert 1919-es alkotásaiban, a Tanácsköztársaság védelmére
mozgósító, időtálló, művészi értéket képviselő plakátjaiban.
Az új művészet „centrális élményének" a töretlen életérzést fogták fel, az én és a világ,
az ember és a természet egybeolvadásának élményét. Ez az egybeolvadás a mindenséggel
adja meg az egyénnek az egyéni lét korlátain túli teljesség érzését, más szóval az
osztály nélküli társadalmat megvalósító embernek — hiszen 1919 írói bizonyos naivitással úgy vélték, ez az idő hamarosan elérkezik — most már a természet legyőzése marad az
életcélja. Ebből az elképzelésükből adódott, hogy - a legkülönbözőbb irányzathoz
tartozó írók — szinte egyértelműen úgy vélték: az irodalom a kommunista társadalomban
fokozatosan elveszti bizonyos kialakult sajátosságait, a tragédia megszűnik a drámában, a
tragikus mozzanat a lírában és epikában, s a szocialista dráma, líra vagy epika az emberek
közötti harmonikus életviszonylatokra épülve, részben az ember és természet konfliktusait állítja majd előtérbe, másrészt pedig az irodalom elmélyül a kifinomult lélekelemzés
irányába.
E problémafelvetések jellemzőek a Tanácsköztársaság irodalmi és művészeti életének
légkörére. A legkülönbözőbb álláspontok védelmezői a társadalmi fejlődés elősegítésének
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követelményéből bontották ki a tartalmi és formai megújhodásnak, az újszerűségnek —
általuk elképzelt — vonásait.
Az egyik központi vitatéma az irodalom és a politikai irányítás viszonyának, a
művészegyéniség és a szocialista párt kapcsolatának a kérdése volt. Érthető a kérdés
előtérbe kerülése, hiszen a tömegek aktivitására épülő társadalom új kultúrája alkotóművészeinek szorosabb szellemi kapcsolatba kellett kerülniök az e tömegek akaratát
megtestesítő politikai erővel. Vita alakult ki például Bíró Lajos és Kun Béla között az írói
szervezetek és a politikai vezetés kapcsolatáról, amelynek során Kun Béla elutasította azt
a feltételezést, mintha a szocialista párttagság valamiféle feltétele lenne az írói munkának
a proletárforradalomban. 5
E probléma felvetésének egy másik módja volt, ahogyan az avantgardista írók e kérdést
megközelítették. Kassák Lajos és „aktivista" csoportja sajátos művészetszemléletében már
1918-ban szembeállította a művészi szabadságot a pártfegyelem kötelmeivel, és olyan
álláspontot alakított ki, amely a kommunisták pártja politikájának kívülről való támogatását biztosította, de elvileg elutasította a művész tevékeny részvételét bármilyen párt
keretein belül. Ezt az álláspontját fenntartotta a Tanácsköztársaság idején is. Ez az
állásfoglalás persze nem új a munkásmozgalomhoz kapcsolódó irodalomban és művészetben, elég talán, ha itt most csak a Ereiligrath és Marx közötti levélváltásra utalunk, amely
már 1860-ban felvetette a pártirányítás és művészi szabadság kérdéseit. 6
Kassák Lajos a proletárdiktatúra támogatásában, de ugyanakkor balról való meghaladásában jelölte meg az avantgardista írók álláspontjának lényegét: a proletárdiktatúra —
úgymond — „megszületik a reakció ellen és egy bizonyos idő múlva ellene reakciósodik a
forradalomnak. Mi tehát jobbra és balra egyszerre értékeljük a diktatúrát. Jobbfelé erősítő
kritikával vele akarunk harcolni a reakció ellen, balfelé a meghaladást követelő agitációval
ellene harcolunk a már nem egy osztályt segítő, de a gazdasági kérdéseit megoldott
emberiség individuális forradalmáért." 7 Ez az álláspont a kiélezett osztályharc, a szocialista
forradalom önvédő háborújának körülményei között, bizonyos mértékig az anarchizmus
irányába való átcsúszást jelentette.
Hozzá kell azonban tennünk, hogy Kassák - és általában 1919 írói, de politikusai is —
a proletárdiktatúrát egy rövid átmeneti kornak képzelték el, a világforradalom hamaros
bekövetkezését várták, ami legalábbis Európában rövid idő alatt megvalósítja a kommunizmust. E tévesnek bizonyult koncepcióra épült valószínűleg az „aktivista" írók és
művészek egy másik álláspontja is a polgári irodalom és a szocialista forradalom viszonyának kérdésében. Formálisan szemlélve, a proletárdiktatúra tisztasága érdekében látszottak
szót emelni, valójában azonban a szocialista forradalom tömegbázisát veszélyeztették
ezzel a kulturális életben. Ezt a nézetet a jeles festő, Uitz Béla fogalmazta meg a
legszemléletesebben: „A proletárdiktatúrának csak a forradalmi szociális világnézetű
művészetre lehet szüksége. A többiek álljanak félre a diktatúra alatt, még ha jóhiszeműleg
is akarnak segíteni, csak ronthatnak a proletárdiktatúrán." 8
5
Megalakult az írók szakszervezete. Fáklya, 1919. május 13. - Bíró Lajos: Az írói szakszervezet és
a szocialista párt. Vörös Újság, 1919. május 16.
6
Ferdinand Freiligrath an Karl Marx, 28. Februar 1860. In: Freiligraths Briefwechsel mit Marx und
Engels. Bearbeitet und eingeleitet von Manfred Häckel. Teil 1. Berlin, 1968. 138.
''Kassák Lajos: Aktivizmus. Ma, 1919. április 10.
8
Uitz Béla: Diktatúra kell! Vörös Újság, 1919. áprüis 10.
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Más oldalról viszont, éppen az avantgarde írókat érték támadások. Göndör Ferenc és
más szociáldemokrata írók a „közérthetőség" hiányát felróva indítottak éles, a szocialista
irodalomból az aktivistákat kitessékelő támadást Kassák és csoportja ellen. Velük szemben Lukács György népbiztos fejtette ki a hivatalos kommunista irodalompolitika alapelveit: „A Közoktatásügyi Népbiztos semmiféle iránynak, vagy pártnak irodalmát hivatalosan támogatni nem fogja . . . A kommunista kultúrprogram az, hogy a legmagasabb és
legtisztább művészetet juttassa a proletariátusnak." 9 Ez a lukácsi program, noha közvetlenül a szociáldemokrata írókkal szembeni vitában fogalmazódott meg, minden beszűkítő
tendencia ellen hadakozott, így az aktivisták említett szemléletét is elutasította.
A Kassák és az aktivisták csoportja körül zajló viták közül a legjelentősebb az, amely
Kun Béla és Kassák Lajos között folyt. Kun a pártkongresszusi felszólalásában a „burzsoá
dekadencia termékének" nevezte a Ma egész irodalmát. 1 0 Kassák már másnap megjelenteti folyóiratában Kun Bélának szánt válaszát, nyílt levél formájában, amelyben visszautasítja a dekadencia vádját, és joggal hivatkozik a Ma-csoport politikai érdemeire. Ugyanakkor határozottan elkülöníti az öncélú formakultúrát valló irányzatoktól a forradalmat
morálisan vállaló aktivista költészetük kezdeményezéseit. És világirodalmi példákat felsorakoztatva elutasítja a tömegízléshez való alkalmazkodást tagadó álláspontjuknak az
egybemosását a dekadencia fogalmával. De vitacikkében továbbra is fenntartotta a párt és
a művészegyéniség viszonyáról vallott korábbi álláspontját. 1 1
Kassák Lunacsarszkij példájára is hivatkozik vitairatában, akinek „új művészetek
propagálása nemcsak Oroszországnak szól." Valóban, éppen 1918 végén Egy kanál ellenméreg c. cikkében 1 2 védte meg a szovjet kultúrpolitika irányítója Majakovszkijt és társait
az őket ért támadásoktól, ugyanakkor azonban magatartásuk és művészetfelfogásuk két
vonását maga is megbírálta, nevezetesen a hagyományok iránti teljes tagadó álláspontjukat, valamint azt a törekvésüket, hogy saját művészi iskolájukat „noha forradalmi, de
mégis felülről diktált hivatalos művészetté" akarták emelni. 13 Másrészről pedig Kun Béla
felfogásával szemben Lunacsarszkij a haladó polgárság és kispolgárság oldaláról érkező és a
proletariátus küzdelmeivel azonosuló írók és művészek tevékenységét is jelentős erőnek
tartotta az új kultúra felépítésében. 14
Noha hosszan sorolhatnánk a Tanácsköztársaság célkitűzéseit szolgáló alkotásokat, az
új világrend igézetében született szép költői vallomásokat, a régi rend hitványságát
osztályharcos indulattal leleplező karcolatokat és novellákat, az épülő új világ igazát
hirdető riportokat, a proletárhaza önvédelmi harcára buzdító költeményeket és művészi
plakátokat — a tudatos feladatvállalás megannyi maradandó emlékét, megtévesztő túlzás
lenne, ha e momentumokból az íróknak és művészeknek valamiféle egységes, s a marxizmus ideológiai alapján álló tudatos azonosulását vélnénk kiolvasni a proletárdiktatúra
összes célkitűzéseivel. Ilyen tudatos állásfoglalás — s erről is őszintén kell szólnunk 9

Lukács György: Felvilágosításul. Vörös Újság, 1919. április 18.
Kun Béla válaszbeszéde az országos pártgyűlés második napján. Vörös Újság, 1919. június 14.
11
Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében. Ma, 1919. június 15.
1
Mszkussztvo Kommuni, 1918. december 29. In: Anatoli Lunatscharski: Die Revolution und die
Kunst. Dresden, 1962. 243.
13
A. Lunatscharski: Proletkult. Die Aktion, 15. März 1919. 153.
1
*A. Lunatscharski: Die Kulturaufgaben der Arbeiterklasse. Vorwort von Ludwig Rubiner. Berlin,
1919.
10
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csak azoknál az értelmiségieknél alakult ki, akiknek szemléletében erős szociális érzékenység párosult humanizmusukkal, és akik most, megismerkedve a marxizmus igazságaival,.
képesek voltak haladó gondolataikat a tudatos szocialista világnézet szintjére emelni.
Az értelmiség más rétegeinél a Tanácsköztársaság melletti megnyilatkozás nem mindig
volt egyértelmű fenntartás nélküli elfogadása az új társadalmi rendnek. Számosan a
proletárforradalmat elfogadó sajátos indítékaik oldaláról szemlélték a forradalom eseményeit, s ez természetes is, hiszen minden forradalmi változástól az emberek saját vágyképeik megvalósítását váiják. Többeket elsősorban a nemzeti érzés, a Tanácsköztársaság
függetlenségi küzdelme állított érzelmileg az új társadalmi rend mellé. Másokat a szociális
igazság áhított világának vérontás nélküli megvalósítása, megint másokat pedig háborúellenes szenvedélyükből fakadó humanizmusuk, amely az imperialista háborúért felelős
tőkés rendszer elítéléséhez vezetett. Számosan voltak, akik egy mind jobban kiszélesülő
világforradalom kezdeti megnyilvánulásának ítélték a magyar proletárforradalmat, olyan
hatalmas és világot megrengető nemzetközi méretű küzdelemnek, amely által az emberiség „megváltódik" a véres háború okozta erkölcsi süllyedés terhétől. E különböző
értelmiségi rétegek és csoportok más-más indítékból és elsősorban érzelmileg fogadták el a
szocializmus tanításait, jobb világot ígérő célkitűzéseit. A szocializmus tudományos világnézete azonban még kevéssé volt és lehetett is ismert az alkotó értelmiség szélesebb
rétegei előtt — legfeljebb néhány sebtében kinyomtatott, marxista tanításokat tartalmazó
brosúrát ismerhettek meg Marx és Lenin írásaiból vagy Kun Béla cikkeiből.
Mindebből következett, hogy eszmei-politikai tartalmát tekintve, az alkotó értelmiség
egyes rétegeinek magatartása a tudatformák széles skáláján helyezkedett el. Sokan a
társadalmi-politikai célkitűzések teljes végiggondolása nélkül, egyszerűen mint az alkotás
értékét megbecsülő, munkájukban örömöt lelő emberek szolgálták a szocializmus építését. Mások a történelmi haladás irányával együttérezve, több kisebb-nagyobb részletkérdésben azonban töprengve, fenntartásokat hangoztatva, tépelődve szolgálták az új rendet,
amelynek megszilárdításától és gyors felépítésétől várták problémáik megoldását is.
Ennek a bonyolultan összetett helyzetnek szinte természetes velejárója lett, hogy 1919
júniusától, amikor az osztályharc egyre jobban kiélesedett, és a proletárhatalom fokozatosan forradalmi terrort kényszerült alkalmazni a burzsoázia ellenállásának, a nyílt ellenforradalmi kísérleteknek a letörésére, a haladó értelmiségiek egy része értetlenül állt e
jelenség előtt és visszahúzódott — elsősorban azok, akik pacifista szemléletük révén
sodródtak a Tanácsköztársaság igenléséig. Más értelmiségi rétegek a szocialista Magyarország elleni katonai támadások fokozódása, a fronthelyzet vésztjósló alakulása következtében torpantak meg, s nem utolsósorban a remélt világforradalom elmaradása következtében is, látva, hogy Szovjet-Oroszország — amely akkor maga is élethalálharcot vívott
fennmaradásáért, - katonailag nem képes megadni a remélt segítséget a magyar Kommünnek. Mindez a megtorpanás vagy eltávolodás azonban csak átmeneti jelenségként lett
volna értékelhető az alkotó értelmiség és a proletárforradalom viszonylatában, ha a
Tanácsköztársaság tartósan fennmarad.
A Tanácsköztársaság leverése 1919. augusztus 1-én azonban megakasztotta az irodalomban és művészetben indult kezdeményezéseket. A korszerű szocialista irodalom és művészet kimunkálásának megkezdett folyamatát a bukás a nemzetet átfogó szintről egy
„hídfőállás" szintjére szorította vissza. A vereség utáni tragikus helyzetben megoldatlanok
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maradtak és merev állóképként rögzítődtek a proletárforradalom irodalmi vitái, így a Kun
Béla és Kassák Lajos közötti párbeszéd is.
Ha figyelembe vesszük, hogy Tanácsköztársaság csak Magyarországon egészen rövid
ideig, alig négy és fél hónapig állhatott csak fenn — s akkor is ellenséges hadseregek
gyűrűjében és gazdasági blokáddal sújtva - , s e rövid idő alatt milyen nagyszabású
művészetpolitikai programot dolgozott ki; ha figyelembe vesszük az akkor létrehozott
alkotások jelentékeny számát és azok magas eszmeiségét, valamint azokat az elméleti
vitákat, amelyek során a szocialista kultúra és művészet kialakításának központi kérdései
kerültek napirendre, méltán állíthatjuk, hogy az adott lehetőségeken belül a Magyar
Tanácsköztársaság sikerrel igyekezett megteremteni a szellemi alkotó munka kedvező
feltételeit.
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ROSSZIJANOV, OLEG
(Moszkva)

A M Ű V É S Z ÉS A F O R R A D A L O M

Alekszandr Blok és A d y Endre

A XIX. és XX. század fordulóján sok íróban, sok irodalomban hirtelen megerősödött
az elkerülhetetlen történelmi változás előérzete. Ez az érzés katasztrófa előtti aggályt,
egyszersmind azonban mintha valamiféle megkönnyebbülést is kifejezne. A közeli társadalmi változások előérzete — és szükségszerűségük tudata — ott élt az oly hatalmas
művészi tehetségben is, mint Lev Tolsztoj. Megmaradó erővel ábrázolta ezt a szükségszerűséget a Feltámadásban. De már korábban (1892-ben) meggyőződéssel jegyezte meg,
hogy „az élet így, ilyen formában nem folytatódhat". 1 S kis idő múltán, A századvég
(1900) című cikkében megismételte ugyanezt: „Közeledik a századvég ideje, és beköszönt
az új század", feltárva a közelgő történelmi forduló nem „naptári", nem formális-időrendi, hanem a társadalmi lét válsága által sugalmazott képét. „A század és a századvég . . .
egy világnézet, egy hit, az emberek közötti kapcsolat egyfajta módjának végét jelenti, és
egy másik kezdetét." 2
És Tolsztojtól függetlenül az 1905-ös év „földrengésének" magyar tanúja, Ady Endre
is ezt vallotta e megrázkódtatásról, amely számára valóban korszakalkotónak látszott.
Szavai szerint, a történelem pódiumán hosszú szélcsend után újra megjelent a nép, „a
rettenetes, a győzhetetlen, föltarthatatlan nép . . . Fölkelt a nép s formálja a világot." 3
Még a korai szimbolista kísérleteiben sokkal misztikusabb Blok is megérezte lélekben a
mindent átható társadalmi válságot. És az újjászületés és világosság elvont, misztikus
eszménye a valóságos lét hatására egyre történetibb jelleget öltött. Brjuszov akkor még a
forradalmat mindenekelőtt pusztító, a kultúrát veszélyeztető ösztönös erőnek tartotta.
De ugyanő megvetette a „liberális fecsegést", üdvözölve a „forradalmi tettet". Sőt még a
szocializmus „szükségességét és elkerülhetetlenségét" is elismerte.4 S ez már az első orosz
forradalom éveiben megnyilatkozott verseiben (1. Az elégedetteknek valamint az Eljövendő hunok c. verseit). Bloknál pedig a misztikus várakozás bánatait és örömeit a
valóságból táplálkozó érzések váltották fel, nagyon is földi, társadalmilag érthető, szinte
realista arculatot öltve. (L. a Gyár, A jóllakottak c. versét, minden önmagáról és Oroszországról szóló költeményét — egészen a Jambusokig és A bosszúállásig).
1
L. Ny. Tolsztoj: Polnoe szobranyije szocsinyenyij (összes müvei). Moszkva-Leningrád,
1 9 2 8 - 1 9 5 9 . 66. köt. 224.
2
Uo. 36. köt. 232.
3
Ady Endre: Válogatott cikkei és tanulmányai. Bp. 1954. 1 4 0 - 1 4 1 .
4
V. Brjuszov: Szobranyije szocsinyenyij v szjemi tomah (Összegyűjtött művei hét kötetben).
Moszkva, 1973. 1. köt. 6 3 4 - 6 3 5 .
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A költő saját hivatása természetének és művészi küldetésének megfelelően különösen
vágyódik az egyéniség teljes ki virágzására, az alkotói önmegvalósításra, különösen erősen
érzékeli mindennemű korlátozás természetellenességét. És ha csak haloványan is pislákol
lelkében a felelősségérzet az egyéniségért — és nem lehetséges, hogy ne pislákoljon abban,
aki százszorosan „animal social" (létük ismert axiómája szerint), akkor mindenféle
rabságnak ellenszegül, s legyőzésére törekszik. S annál erősebben, minél nagyobb a kor
válsága és rabsága. A felfokozott érzékenység az elnyomás iránt, az önmegvalósítás
jogának védelme, amelyet a felvilágosodás eszméinek válsága fenyegetett, a romantikusok
fontos költői üzenete. A romantikusoknak ezt a hagyatékát az új történelmi fordulón, az
„istenek" beborult, sűrűsödő „alkonyán" (de, Blokot ismételve, mintha „ante lucem",
mintha már „hajnal előtt" sűrűsödő alkonyán), megértette és tökéletesítette a szimbolizmus. Ebben van egyik legfőbb történelmi igazolása. És Oroszország példája (kiváltképpen
Bloké), akárcsak Magyarországé is (Adyé) e tekintetben igen súlyos és meggyőző.
És valóban: Blok lírája, ha figyelmesen hallgatjuk hangját, ha kiemeljük erősödő
alaptónusát — amely gyakran a fájdalom és a fojtogató, kimerítő élet elleni tiltakozás
csendes kiáltása, — úgy találjuk: szinte „nyomasztó álom" e líra az „éhes és beteg
rabságban". 5 S egyidejűleg - a kielégíthetetlen, de hatalmas vágy tompa zúgása, hogy
fölébredjen, hogy felocsúdjon; törekvés a más, boldog és tevékeny, teljes és örvendező
életre. „Ó, őrülten szeretnék — élni / Minden létezőt - megörökíteni, / A jellegtelent emberivé tenni, / A be nem teljesültet - valóra váltani." 6 Az átmeneti kor bonyolult
világérzését, amely az európai irodalmakban a századfordulón mindenütt megjelent — a
katasztrófa és a közeli szabadulás érzetét, az egyre tudatosabb törekvést erre a szabadulásra - , Blok is kifejezte teljes és határozott világossággal, és alighanem elsőként és
mindenkinél hatásosabban az orosz költészetben.
Ugyanerről a hatalmas életvágyról és az élet csodáiról, a szerelemtől a pénzig csodákról, melyeket elrabolt a „magyar pokol" disznófejű Nagyura., - szól a Sírás az
élet-fa alatt, valamint Ady sok más verse is. Ebben az értelemben Blok legközelebbi
európai rokona a magyar költőnek, aki ugyancsak a maga vad mezején vergődött, a
dudvával benőtt magyar „Ugar"-on, a maga hazai „poklában", „Babilonjában" vagy a
lápon, a történelem előtti „Halál-tavon", ahogyan saját rendi-hivatalnoki, egyházi-önkényuralmi, polgári-földesúri hazáját nevezte. Mindezek az oly kifejező, fantasztikus alakzatok, az édesmostoha haza képei egyébként nagyon is természetesen illeszkednek bele
az ismerős, Blok-alkotta sorba, Blok „szörnyű világába". 7 Mindezek jelképei a közös,
egységes vésznek, amelytől mindkét ország és mindkét művész szenvedett; ugyanannak a
kisemmizettségnek, a boldogságtól, az alkotó, harmonikus emberi léttől erőszakosan
megfosztott nép ugyanazon tragédiájának szimbólumai.
Ady költészetében is kirajzolódik az az út, amely Blokot is elvezette a Szkítákhoz, a
Tizenkettenhez, az Októberi Forradalom utáni híres cikkekhez (Értelmiség és forradalom,
Művészet és forradalom, A romantikáról, Catilina, A . humanizmus csődje).

5

Jambusok. A. Blok: Szobranyije szocsinyenyij v 8 tomah (Összegyűjtött művek 8 kötetben.)
Moszkva-Leningrád, 1960. 3. köt. 85., 88.
6
U o . 85.
'Blok versciklusának címe ( 1 9 0 9 - 1 9 1 6 ) .
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E műveket olvasva az ember lelkében egyetért Blok ifjabb kortársával, és egybenmásban követőjével, Paszternákkal, aki az Októberi Forradalom idejéből visszatekintve,
így vonta meg Blok költészetének mérlegét: „Blok várta ezt a vihart és megrázkódtatást
(Tüzes csíkjai) Rettegett és áhított megoldásai Beleolvadtak életébe és verseibe." 8 Mint
tudjuk, Ady is „várta a vihart és a megrázkódtatást" - a forradalmat, amelyben fellélegezhet az ember, amely megoldja, kettévágja a társadalmi ellentmondások szoros csomóját.
Hívta, szenvedélyesen sürgette a „Vörös Nap"-tól, a Rohanunk a forradalomba című
verstől kezdve egészen az Elégedetlen ifjú panaszáig,. Az orosz és a magyar szimbolizmus
Blok és Ady lírájában a kor igazi levegőjét hozta a költészetbe, az irodalomba, s nem csak
a válság érzetét, hanem a minden megváltoztatásának, megújulásának elkerülhetetlenségét
és szükségességét is.
Mi végre e változások? A „dehumanizálódott", emberi mivoltától megfosztott ember
megmentésére. Mindkét költő az életigenlésben találta meg az utat az emberi értékek
megőrzéséhez és a győzelemhez. Blok életigenlésének lényege — sóvárgás a fény, a
harmónia, a lelki feltámadás öröme után. A bloki életigenlés mélyen humanista tartalmát
világosan visszhangozzák verssorai: „Megbocsátjuk komorságát — vajon ez / Rejtett mozgatója? / Ő teljesen — a jó és a napfény gyermeke, / Ő egészen — a szabadság diadala." 9
És korábban (1907): „Ó, végtelen és határtalan tavasz — / Végtelen és határtalan álom! /
Megismerlek, élet! Elfogadlak! / És pajzsom zengésével köszöntelek! 1 0
Említsük meg, hogy Ady költészetében hasonlóképpen értelmezi az életet, amelyről
fáradhatatlanul énekel prófétikus, lírai himnuszaiban. Az Élet szó maga szimbolikusan
fennkölt, érzelmi-értelmi jelentésre tesz szert. (Innen a szókezdő nagybetű). Az Élet, Ady
szerint, oszthatatlan, mindenkié, nem lehet kisajátítani. Szolgálni pedig - azt jelenti,
hogy szolgáljuk a teljes ember és a „vidámság" újjászületését, szabad művészi kifejezését.1 1 Az „Élet" végső soron önmaga természetes apoteózisaként magába foglalja a
forradalmat is. Az élet elfogadása feltételezi az őt védelmező „szociális háború" (Ady), a
világot megújító „nagy viharok" (Blok) elfogadását. Az összemberi eszmény ezzel tehát
érvényre jutott: az ember újjászületését Blok és Ady végülis törvényszerűen közvetlenül
összefüggésbe hozta a kor nagy társadalmi kollízióival.
Blok élete folyamán a katasztrófa homályos, bár gyötrő és mély előérzetétől eljutott a
katasztrófa tudatos konkretizálásához. Akárcsak Adynál, Blok szemében és költészetében
is formát öltött mindaz, ami az „emberiesedés" akadálya volt - amit el kell söpörni, ki
kell hajlítani, és örökre el kell átkozni. S a változások utáni eleinte homályos, bár mély
vágyódás Október tudatos támogatásává alakult át. Az élet szolgálatának szent kötelessége
és egész élettapasztalata erre szólította őt.
„Mi, oroszok, — írta Blok akkor, — olyan korszakot élünk, olyan nagyot, amilyenhez
hasonló kevés van . . . A művész dolga, a művész kötelessége látni, mi a c é l . . . Mi hát a
cél? Mindent átalakítani. Ügy rendezni a dolgokat, hogy minden újjászülessen, hogy
hazug, szennyes, tespedt, csúnya életünket igazságos, tiszta, vidám és gyönyörű élet váltsa
föl. Az ilyen szándékok, ezek az emberi lélekben, a nép lelkében régtől fogva lappangó
"Töredékek Blokról. L. B. Paszternák: Versek és költemények, (oroszul.) Moszkva, 1961. 246.
9
A. Blok: I. m., M . - L . , 1960. 3. köt. 85.
" U o . 2. köt272.
11
Id., Irodalmi Újság, 1953. február 12.
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szándékok szabadulnak ki börtönükből, szakítják át a gátakat, partok akadályain törnek
át, viharzó áradatként zúdulnak tova: ez a forradalom. A forradalom — mint a förgeteg,
mint a hóvihar - mindig újat és váratlant hoz magával; sokakat kegyetlenül becsap;
örvényében könnyen elveszejti a reá méltót; gyakran sértetlenül veti partra a méltatlanokat; de — ezek csak kísérőjelenségei, ez nem változtat sem folyásának fő irányán, sem
áradatának félelmetes, fülsiketítő zúgásán. Ez a zúgás folyton-folyvást a legnagyobbat
hirdeti. . . „Népek békéje és barátsága": íme, az orosz forradalom jelszava. Ezt zúgja
áradata. Ezt a zenét meg kell hallania mindenkinek, akinek füle van a hallásra." 12
A történelem menete: íme ezt érték el a legjobb szimbolisták, akik előérzetükből,
mindabból, amit a forradalom előtt átéltek, racionális következtetéseket vontak le. Ez a
következtetés részvételt követelt: azt, hogy elfogadják saját társadalmi felelősségüket.
Tehát tudatos megértését is mindazon ösztönös dolgoknak, amelyek azelőtt elérhetetlennek látszottak, és csak távoli visszhangnak, „zenének", „zúgásnak" vagy valamiféle
irányíthatatlan áradatnak tűntek, amelyet most az új szabad élet medrébe kellett vezetni.
Magának Bloknak a forradalom után a különböző bizottságokban, szövetségekben, kiadókban végzett tevékenysége szintén ehhez a munkához tartozott, amely segített megszervezni, teljesen reális és tervszerű mederbe terelni az ösztönös erőket. 1 3
Emberi és hétköznapi — és világnézeti — szinten Blok mintha legyőzné (és nemcsak a
forradalom éveiben és a forradalom utáni két-három évben) a reális-mindennapiság és a
metafizikus „világfölöttiség" hagyományosan romantikus (és szimbolista) dualizmusát.
De — a válság érzékelésétől a forradalom tudatos elfogadásáig vezető út irányát követve
- ezt a dualizmust esztétikailag is, még képrendszerében is leküzdötte. A misztikus-ideális
örömtől eljutott az öröm tragikus összeomlásáig, a kiút kínzó kereséséig és az ember és az
élő történelmi folyamat egységének költői igenléséig. És ennek megfelelően az oltár előtti
imáktól, az „égi jelektől", Jóslatoktól" és célzásoktól — a reális élet lírai-drámai módon
megfogalmazott jeleneteihez és képeihez és a Tizenketten forradalmi jelszavaihoz. Saját
megpróbáltatásai és szenvedései jelzésszerű formuláitól — a metaforák rendszeréhez,
amely meghozza az idő racionális, objektív felgyorsulását és a jövőbelátását, az ember
felnőtté válását a forradalmi korszakban.
Az emberi és esztétikai fejlődésnek ezt az általános irányát (amely sok momentumában
döbbenetesen emlékeztet Adyra) mintegy összegezte a Tizenketten című forradalmi
költemény. 1917 februárja és októbere között Blok már a forradalom alkotó feladatain
gondolkodott, mert ebben látta mindennek — a történelemnek, a humanizmusnak és a
kultúrának a kulcsát. Az orosz kultúra feladata, - . í r t a naplójában, - hogy arra . . . tüzeljen, amit el kell égetni; Sztyenyka és Jemelka 1 4 tombolását át kell alakítani irányított
zenei hullámmá; a pusztulásnak olyan gátakat kell emelni, amelyek ezt a tüzet nem
gyengítik, hanem a célratörést megtervezik" 15 És íme kiderül, mint ahogyan a közelmúltban Blok egyik leningrádi kutatója — L. K. Dolgopolov — bebizonyította, hogy a Tizen-

12
Értelmiség és forradalom. Blok Válogatott művei. Bp., 1972. 3 7 2 - 3 7 3 . (Várady László
fordítása.)
13
Megemlítjük a szimbolista Brjuszov hasonló szervező-népművelő munkáját, aki nem sokkal az
Októberi Forradalom után a bolsevik pártba is belépett.
14
Azaz Razin és Pugacsov.
1S
A. Blok: I. m. M . - L . , 1963. 7. köt. 297.
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ketten című költemény, amelyben eddig rendszerint éppen az ösztönös jelleget vették
észre és hangsúlyozták, a fenti gondolat jegyében született.
„Az ösztönös erő, - írja L. Dolgopolov, a költemény utolsó, (tizenkettedik) részét
elemezve, — kimerült, széthullott, de ki is fulladt Katya megölésében . . . Az ösztönös erő
csupán romboló oldalát mutatta . . . Pedig Bloknak . . . már kevés az ösztönös szenvedély,
nem elégítheti ki. Éppen ezért a természeti erő, (amely minden körülmények között
ösztönös marad) összeütközik az ő „rettenthetetlen" és hatalmas léptű vörösgárdista
törekvésével. A tizenkét vörösgárdista átalakulása már nem az ösztönös erő hatása alatt
történik. Az ösztönös erő ellenséges elemmé válik, „szemüket vakítja" „hideg" hófúvássá
válik, megtelik kacagással. Míg legyőzik az ösztönös erőt, önmagukat győzik le." És
tovább, a költeményben kulcsfontosságú Krisztus-alakról szólva. „Az ösztönös erőt
romboló elemként igazolva („véres zászló a kezében" — előttük), Krisztus Blok költeményében másrészt tulajdonképpen már korlátozza az ösztönös e r ő t . . . A Tizenkettenben
Krisztus — a korszak szimbóluma is, és magasabbrendű megtestesülése az etikai és erkölcsi
tökéletességnek, harmóniának, és mindannak, amit el kell érniök — és végül el is érnek a
forradalom Krisztus nyomában lépdelő „apostolai". 1 6
Más szóval, Blok, akárcsak Ady, robbanó „eretnekséggel", a földi boldogság lehetőségének szellemében magyarázza a keresztény-bibliai hagyományos jelképeket. Visszatér
ahhoz az eszményhez, hogy a forradalom újjáteremti, újjászüli az embert. A lázadó hit az
evilági paradicsomban, az ember földi újjászületésében (a „kanonikus" megbékéléssel, az
eredendő bűnért kirótt földi kín elfogadásával ellentétben) keresztény-vallásos szimbolikába burkolózott, amely viszont az emberiség életében egyelőre ismeretlen, — mert még
eljövendő — de valóságos történelmi korszakot jelzett: a szocialista újjászületést.
Magától adódik, természetesen, Adynál az isten és a proletariátus témájának párhuzama, a művész és a nép lelki egybeolvadásának misztériuma, amelynek gyümölcse — az új
ember, a jövendő embere. Egymástól függetlenül, egymást egyben-másban megelőzve vagy
kiegészítve, az orosz és a magyar költő azonos morális-történelmi eredményekhez jutott.
Ezeknek a következtetéseknek az értelme — a társadalmi ember igenlése, aki maga veszi
vissza magának a tőle elvett „isteni" (harmonikus) lényeget, hogy úgy mondjuk, a
kisajátítók kisajátításával, kiűzetésükkel az általuk elfoglalt és bemocskolt földi paradicsomból.
Blok és Ady e mély rokonsága egy emberileg és művészileg tipikus jelenség tanúbizonysága, oly jelenségé, amelyet a századelőn a mind Oroszországban, mind Magyarországon
kialakult társadalmi helyzet forradalmisága szült.
Karig Sára fordítása
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ROSENBAUM, KAROL
(Bratislava)

A M A G Y A R FORRADALMI ERÖK HARCÁNAK VISSZHANGJA
A SZLOVÁK IRODALOMBAN 1 9 1 8 UTÁN

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának, a pesti forradalom márciusi kitörésének
hatvanadik évfordulója arra biztatja a szlovák irodalomtörténetírást, hogy rámutasson: a
szlovák irodalom reagált erre az eseményre, hogy közel álltak hozzá azok az eszmék,
amelyek a magyar proletariátus vezető eszméi voltak, sőt Szlovákia forradalmi erői
magukévá tették őket. Azok az eszmék voltak ezek, amelyek előbb az orosz proletariátust
a Nagy Októberhez vezették. S ez a forradalom ösztönözte a szlovák népet is a nemzeti és
társadalmi szabadságért vívott harcra, ez adott neki erőt a súlyos küzdelemre. A Nagy
Október a maga történelmi jelentőségével mind a társadalom, mind pedig a nemzeti
kultúrák és irodalmak fejlődése szempontjából határkővé vált. Itt kezdődik a szocialista
irodalom tudatos kialakitásának folyamata, még akkor is, ha egyes elemeinek már a XIX.
században is tanúi vagyunk. 1917 után a szocialista irodalom mint önálló irányzat alakul
ki, fokozatosan tesz szert tekintélyre és terjed el, s van hatással a nem szocialista szerzők
fejlődésére is.
Az orosz proletariátus mozgalmának nagyságát az a körülmény is bizonyítja, hogy
Pavol Országh Hviezdoslav (1849—1921), a nagy szlovák humanista költő is reagált rá, de
Martin Rázus (1888-1937) is. Hogy ezt képpel fejezzük ki, a vörös zászló 1917-ben
nemcsak az orosz proletariátus kezében lengett, színe ott lobogott e két költő néhány
versében is. A Nagy Október s a tömegek mozgalma 1917-ben mind a két költőre hatással
volt, a nemzet helyzetének pozitív megváltozásába vetett hitüket fejezték ki. A vörös szín
a reménynek, a szabadság hajnalának színe volt. Az említett szimbólumok behatoltak a
költészetbe is. Ezek a remények Magyarországon 1919 márciusában, a magyar proletariátus felkelésének idején kezdtek valóra válni. A forradalmi öntudat hulláma átjutott
Szlovákiába is, ennek a bizonyítéka volt a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása Eperjesen
1919. június 19-én. Csak rövid ideig maradt fenn, de nagyon fontos és művelődéspolitikai
szempontból is igen érdekes dokumentumokat hagyott ránk, amelyek tanúskodnak róla: a
proletariátus politikai képviselői gondoltak arra, hogy a művelődést és a műveltséget
hozzáférhetővé tegyék a dolgozók széles rétegei számára.
A polgári történetírás elhallgatva, esetenként a nacionalizmus szemszögéből tisztán
magyar ügyként interpretálta a Szlovák Tanácsköztársaság megalakulását. Az 1918-ik év,
az osztrák-magyar állam széthullása nemcsak reális reményeket ébresztett arra, hogy a
szlovák nemzet új helyzetbe kerül az új Csehszlovákiában, hanem bizonyos illúziókat is. A
múlttal szemben mindenekelőtt a nemzeti kultúra fejlődésének kérdésében, a nemzeti
létesítmények kifejlesztésének lehetőségeiben vagyunk haladásnak a tanúi, de a szociális
146

felszabadulásért, az igazságtalan polgári társadalmi rend megsemmisítéséért a proletariátus nem a szociáldemokrácia, hanem Csehszlovákia Kommunista Pártja vezetése alatt
kezdett el harcolni, amely. 1921. május 14—16-án alakult meg. Mind a „győztes Csehszlovákia", mind a ..legyőzött Magyarország" olyan állam lett, amelyben a burzsoázia
kormányzott s a proletariátus el volt nyomva. Csak abban volt különbség, hogy Csehszlovákia burzsoá demokratikus állam maradt, míg Magyarországon az ellenforradalmi
erők a diktatúra bizonyos formáit igyekeztek meghonosítani, s ez a fasizmus egyes
elemeit hordozta magában.
A magyar forradalmat a nyugati nagyhatalmak és segítőtársaik (akik között ott volt a
polgári Csehszlovákia és a monarchista Románia is) verték le, szervezőit és résztvevőit börtönbe vetették vagy bitófára küldték, sokan illegalitásban folytatták a harcot, mások —
életüket és személyes szabadságukat féltve — emigrációba mentek. Azok közé az államok
közé, amelyek több forradalmi funkcionáriust és forradalmi entellektüelt fogadtak be,
tartozott Csehszlovákia is. A forradalmi emigrációról, amelynek itt-tartózkodását a hivatalok szigorúan ellenőrizték, mindenekelőtt a csehszlovákiai forradalmi mozgalom hívei
gondoskodtak, s ebben a Kommunista Párt abban az értelemben is szerepet játszott, hogy
a polgárság uralma ellen vívott harccal az állampolgároknak minél több szabadságát és
demokratikus jogát tartsa életben. Szlovákiában bonyolult volt a helyzet. A burzsoáziának két csoportja harcolt a politikai hatalomért. Az egyik a cseh tőkére, annak képviselőire és az úgynevezett csehszlovák nemzet „uralkodó" ideológiájára támaszkodott, a
másik azért követelt jogokat, hogy belőlük ő maga húzzon hasznot, vagy pedig a
zsákmány elosztásánál jól legyen képviselve. Ez a tábor, amelyet Hlinka néppártja vezetett,
demagóg uszítást szított a „nemzeti" jogokért, elhatárolta magát az egységes csehszlovák
nemzet eszméjétől, és tagadta a két nemzet és kultúrájuk kapcsolatainak múltját. A
Kommunista Párt a húszas években tisztázta a nemzetiségi kérdés problémáját Csehszlovákiában, s a lenini megoldást vette föl programjába, amelyet majd csak Klement
Gottwald kezdett el következetesen érvényre juttatni a CsKP V. Kongresszusa után.
Ebbe a programba iktatták be az új csehszlovák államban élő nemzetiségek helyzetének
megoldását is, közéjük számítva a nagyszámú magyar nemzetiséget. Igaz, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja e harcban a forradalmi mozgalom fő céljaiért vívott küzdelem lenini taktikájához igazodott, s ezért nyújtott segítséget az olyan megoldással való
szembeszállásnak, amely megerősítette volna Horthy-Magyarországot, és gyöngítette volna
a polgári demokratikus Csehszlovákiát; az elszakadás jogáról szóló tétel érvényesítésével
tulajdonképpen a magyar nemzetiség forradalmi erői szenvedtek volna kárt.
Igaz, Csehszlovákia Kommunista Pártjának a szlovák értelmiség köreiben nem sok híve
volt. Más volt a helyzet Csehországban, ahol a Kommunista Párt mögött alkotó értelmiségiek, elméletileg felkészült hívek álltak. Ladislav Novomesky ezt írta a Szlovákiában a
húszas években uralkodó helyzetről: „A kommunisták meggyújtották a proletár világforradalom gondolatának lángját, s a régi értelmiség félősen tette föl a kérdést, hogy e
lángban nem ég-e el a szlovák nemzetiségnek alig hogy megszületett, zsenge gondolata. A
kommunisták a nemzetek nemzetközi testvériségéről beszéltek, de a régi értelmiségnek a
fülét még ott sértette az az állítás, hogy a szlovák nem önálló nemzet.'" Novomesky
1
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ezeknek az aggodalmaknak az okát a szlovák értelmiség nacionális korlátaiban, valamint
azokban a tapasztalatokban látta, amelyeket a CsKP megalakulása előtt a régi Magyarország és Csehszlovákia szociáldemokráciájáról szerzett. Mindezt azért hozom fel, hogy
legalább röviden rávilágítsak arra a szituációra, amelyben a haladó, szocialista és kommunista mozgalom megszületett, s hogy milyen akadályokat kellett leküzdenie. A kommunista eszmék és a marxista—leninista tanítás elterjesztése terén a DAV című folyóirat
szerzett komoly érdemeket. A DAV-ot rövid megszakításokkal 1924 decemberétől
1937-ig adták ki. A folyóirat neve alapján munkatársai s a benne hirdetett eszmék hívei
davistáknak nevezték magukat.
A szocializmus s az internacionalizmus gondolatvilága a szlovák értelmiséget már előbb
áthatotta, sőt a Kommunista Párt folyóiratait a fiatal írók rendelkezésére bocsátotta.
Főleg a Spartakus című folyóiratról s a Pravda chudoby-ról (A szegénység igaza), Szlovákia Kommunista Pártjának lapjáról volt szó, amely 1924-ben Proletárska nedel'a (Proletár
vasárnap) címen mellékletet adott ki a fiatal írók számára. A Prágában tanuló fiatal
főiskolás értelmiségre haladó szellemű környezete volt hatással. Lehetősége volt rá, hogy
megismerje a „balfront" mozgalmasságát, a cseh baloldali szervezetek aktivitását, befogadja Stanislav Kostka Neumann cikkeinek és költészetének ösztönzéseit, közel kerüljön a
fiatal cseh szocialista irodalomhoz, Jffi Wolker művéhez, hallgassa Zdenëk Nejedly előadásait. Var (Forrás) című folyóiratában tette közzé 1922-ben Ján Poniéan mint fiatal prágai
jogász A szlovákok s az internacionalizmus című tanulmányát, amelyben leszámolt a
nemzet létéről, a nemzeti kultúráról alkotott régi elképzelésekkel. S éppen a proletár
internacionalizmus nyitotta ki a marxizmus-leninizmus fiatal híveinek szemét abból a
szempontból, hogy mik az ő feladataik, s mik az irodalom feladatai. Ekkor a marxista
ideológiának éppen ez a része választotta el őket fiatal kortársaiktól, akiktől elvált az
útjuk, s a baloldali főiskolások önálló szervezetbe tömörültek, éles ellentétben a polgársággal. Az internacionalizmus a DAV-nak is tápláló ideológiája volt, annyira, hogy
hasábjait más nemzetiségű, mindenekelőtt cseh, magyar és német szerzőknek is rendelkezésére bocsátotta. így közölte a DAV 1924-i 1. száma Kassák Lajos „Júliusi földeken"
című versét magyarul s 1925-i évfolyama közvetlenül kéziratból egy prózában írt „költeményét", a szerző vallomását az emberségről. Dániel Okáli, a DAV egyik alapítója
fordította.
Meg kell említenem, hogy a DAV és hívei a proletkultos elméletek hatása alatt álltak,
hogy a kulturális múlt örökségéhez nemcsak kritikusan, hanem elutasító módon is
viszonyultak, hogy a nemzeti kultúra helyes felfogásához csak a harmincas években
jutottak el, amikor közelebbről ismerték meg V. I. Lenin nézeteit erről a bonyolult
kérdésről, s amikor megismerték a fiatal szovjet állam művelődéspolitikai gyakorlatát.
Ezekkel az ismeretekkel felfegyverkezve indítottak következetes harcot a nemzeti kultúra
demokratikus és humanisztikus jellegéért, annak nacionalista eltorzítása és általában a
kulturális élet fasizálásával vívott harcban annak meghamisítása ellen. Stanislav Smatlák
határozza meg, mi volt a történeti lényege és eszmei magva annak, ahogy a davisták
beleavatkoztak a modern szlovák irodalom sorsába, hogy „történeti küldetésüket a
szlovák proletár- és szocialista irodalom konkrét megalkotásával töltötték be, s így a két
háború közötti irodalom eszmei-esztétikai tendenciái tarka .pluralitásának' nemcsak egyik
csoportját alkották, hanem tudatosan törekedtek .kaotikus' szétforgácsolódásának leküz-
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désére a szlovák irodalom új egységéhez, új szocialista emberségéhez vezető úton." 2 így
felfogott újdonsága minősíti a DAV jelentőségét a szlovák irodalom fejlődésében. A DAV
a szocialista szlovák irodalom egész új korszakának kezdetévé vált.
A szocialista szlovák irodalom helyzetének és súlyának ezt a rövid vázlatát azért
illesztettük bele ebbe a tanulmányba, mert a DAV teremtette meg a magyar forradalmi
erőkhöz fűződő pozitív viszony feltételeit, a szlovák nacionalizmus ellen vívott harc
közben épített hidat a magyar forradalmi mozgalomhoz. Ahhoz viszonyítva, ahogy a
szlovák nemzet a régi Magyarországon élt, a közös csehszlovák államba történt beilleszkedése után haladás tanúi vagyunk, olyan haladásé, amilyet a burzsoá demokrácia adhatott
éppen a kultúra fejlesztése szempontjából. A szlovák burzsoázia hegemóniára törekedett,
s ezért egyoldalú módon a maga érdemeit hangsúlyozta a nemzetfelszabadító mozgalomban; az 1918 előtti érveket az új viszonyok közé ültetve át. A pozitív viszonyt a magyar
forradalmi erőkhöz főleg azért tekintette nemzetárulásnak, mert nemzetköziségről és
bolsevizmusról volt szó. S ezért Gömöri Jenő, a Tűz című magyar folyóirat szerkesztője
1921-ben hiába szólította fel a magyar és a szlovák írókat, hogy szorítsanak kezet,
miközben Martin Rázus hasonló 1912-i gesztusára és üzenetére hivatkozott, amelyben az
arra hívta fel a magyar irodalom művelőit, hogy tegyék magukévá a szlovák nemzet
helyzetét, s hassanak a kormányzat lelkiismeretére. Hiábavalók voltak e felhívások, nem
lehetett őket megvalósítani. Mind az első, mind a második esetben a nacionalizmus — az
elsőben a magyar, a másodikban a szlovák nacionalizmus — állt az útban. Csak a magyar
és szlovák haladó erők szoríthatták meg egymás kezét.
És így is történt. Pozitív kapcsolatot a magyar forradalmi erőkhöz 1919-ben, majd
azután a szlovák proletariátus részéről találunk, amelyet 1921 előtt a baloldali szociáldemokraták, 1921-től kezdve pedig Szlovákia Kommunista Pártjának tagjai és hívei
vezettek. Ugyanez áll a szlovák irodalomnak, a davistáknak a kapcsolatára a forradalmi
magyar irodalomhoz. Bizonyított tény, hogy a szlovák szocialista irodalom haladó jellegének egyik alapvető vonása pozitív viszonyulása lett a magyar forradalmi valósághoz és a
magyar irodalom forradalmi erőihez.
Mint emh'tettem, a magyar forradalom bukása után a haladó és forradalmi magyar
irodalom több képviselője jött át Csehszlovákiába, nemegyszer így mentve meg puszta
életét a fehérterror elől. Csehszlovákiában az alkotó és közéleti munkájukhoz rendelkezésre álló jobb feltételeket használták fel. Közülük egyesek, mint Sas Andor, az irodalomtörténész publicista és Forbáth Imre, az avantgarde költő mint új hazájukban, Csehszlovákiában maradtak, mások csak ideiglenesen maradtak itt, s Németországba, Ausztriába és a Szovjetunióba távoztak. Említsük legalább a következő szerzőket: Barta Lajost
(aki másodszor is visszatért Németországból s Bécsből Csehszlovákiába, a harmincas
években Pozsonyban élt), Gábor Andort, Mácza Jánost, Hidas Antalt, Ignotust, Illés Bélát,
Balázs Bélát, Kaczér Illést, Simándy Pált, Gömöri Jenőt és másokat. Gömöri Jenő saját
személyes kezdeményezésével 1921—1922-ben a Tűz című folyóirat hasábjain számos mű
lefordításával a szlovák, cseh és magyar irodalom közelítésére törekedett. E fordítások
szerzői kedvező hatást gyakoroltak azoknak a magyar íróknak az irodalmi működésére,
akik a csehszlovákiai magyar nemzetiséghez tartoztak. A davistákhoz hasonlóan magyar
részről ők is jó kapcsolatokat építettek ki a cseh és a szlovák irodalomhoz. Küzdelmük és
2
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műveik a haladó szellemi kultúra megerősítését jelentették, mert megerősítették a magyar
nemzetiségű szerzők és kultúrmunkások haladó tevékenységét, magasrendű célokat tűztek
ki eléjük, s nem Horthy-Magyarország irányába terelték őket. Ez utóbbinak a reakciós
körei arra használták fel a magyar nemzetiség új helyzetét, hogy támadják Csehszlovákiát,
a Rothermere-féle revizionizmust hirdették, főleg azért, mert ezek az akciók olyan állam
ellen irányultak, amelynek haladóbb társadalmi szerkezete volt. Ugyanakkor a magyar
emigráns írók a haladó európai műveltségre és irodalomra, a magyar kultúra haladó
hagyományaira támaszkodtak, szembeszálltak a provinciális nacionalizmussal.
Az említett haladó tendenciákkal állt kapcsolatban, s így vált a két háború között
esszéistává és jelentős kritikussá, antifasiszta harcossá az a Fábry Zoltán, aki évek múlva
tapasztalataira támaszkodva írta, hogy az egész magyar nyelvterületen a szlovákiai magyarok élték a „legemberibb és legszabadabb életet", s nem volt csoda, hogy a pesti baloldali
írók cikkeket és költeményeket küldtek Csehszlovákiába, mert otthon nem tudták őket
közölni. Igaz, a polgári demokratikus Csehszlovákia nem adta meg az összes szabadságjogokat, de nemcsak a nemzetiségeknek, nem adta meg a cseh és a szlovák népnek sem. A
szabadságért a haladó erőknek kellett küzdeniök. Ez a harc főleg Hitler hatalomra jutása
után lett szélesebb körűvé. Csehszlovákia lakosságának minden haladó rétege együttesen
lépett fel a demokrácia védelmére.
Több szlovák szocialista író érdeklődött a magyarországi fejlődés iránt az 1919-i
forradalom leverése után, érdekelte őket a magyar nép és haladó kultúra küzdelme. A
magyar proletariátus forradalmi fellépése mindörökre bevésődött Ladislav Novomeskynek, a költőnek, újságírónak és Csehszlovákia Kommunista Pártja harcosának az emlékezetébe, aki mint gimnazista „a pesti tavasz"-nak, a pesti proletariátus forradalmi lelkesedésének a tanúja volt. 1927-ben, a magyar kommunisták szakadatlan üldözésének idején
teszi közzé a Kommunista Párt lapjában megemlékezését. 3 Novomesky cikkét a márciusi
évfordulóra tette közzé, hogy emlékeztessen az 1919-i pesti forradalmi napok élő
hagyományára. A gyakorlott publicista néhány pillanatfelvételével mutatta be a forradalom atmoszférájának főbb vonásait. Igen életszerűen ábrázolta azokat a „kis"
eseményeket, amelyekkel szemléletesen rajzolta meg a forradalom emberi arcát. Nem idéz
nagy eszméket, azt ragadja meg, ami „a levegőben", tehát az emberekben volt.
A magyar kommunisták harca és sorsa, küzdelme ugyanúgy vonzotta Novomeskyt,
mint a csehországi proletariátus harca Radotínban, Fryvaldovban, a szlovákiaié
Korompán, Nemeskossúton és a kárpát-ukránoké is. Novomesky állást foglalt a nemzetiségi, a magyar és az ukrán proletariátus mellett, sőt, nagyon érzékeny módon foglalt
állást, mert hiszen éppen más nemzetiségről s nem a csehről vagy a szlovákról volt szó.
Mintha Novomesky állásfoglalásaiban ott hangzana és sohasem hallgatna el az Internacionálé első verssora: „Föl, föl, ti rabjai a földnek . . . " , az a dal, amelynek, mint ahogy
maga Novomesky említette, először a magyar változatát tanulta meg.
Mint kultúrmunkás, mint költő, a magyar irodalomról szabadabban nyilatkozhatott,
mint a politikai helyzetről. A fiatal Novomesky még a magyar irodalomból való fordítás-
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sal is megpróbálkozott. 4 Teljes mértékben olyan forradalmi írókról volt szó, akik akkor
nem éltek Magyarország területén. Novomesky, a költő prózai műveket fordított, de
„mesés", költői jellegű prózai műveket; ugyanakkor Kassák prózája sokoldalú, a forradalmi harcból merít, és a forradalom ellenállásáról tanúskodik a maradiakkal szemben.
Novomeskynek és a davistáknak ez a viszonya a magyar forradalmi irodalomhoz törvényszerű volt. Novomesky figyelemmel kísérte az irodalmi életet, érdeklődött az új művek
iránt, s főleg azokra hívta fel a figyelmet, amelyek arra törekedtek, hogy együtt haladjanak a proletariátussal.
Ezt Novomeskynek a „100%" című haladó szellemű folyóirat 1928. évi májusi számáról
szóló cikkével lehet bizonyítani. Ezt a cikkét Novomesky a Mladé Slovensko c. folyóiratban tette közzé; 5 több davista publikált itt abban az időben, amikor a DAV megjelenésében két évi szünet állt be (1927—1929). Novomesky pozitív módon értékelte e folyóirat
haladó tevékenységét, s idéz a vezércikkből, amely a magyar irodalom helyzetéről szól.
Novomesky úgy jellemzi a „100%" című folyóiratot, hogy az „beilleszti a modern magyar
társadalmat a modern nemzetközi kultúra fejlődésébe azzal, hogy e társadalmat tájékoztatja a nemzetközi élet eseményeiről, s a Magyarországon nem uralkodó modern társadalom életformájának keresztmetszetét nyújtja". A modern, a nemzetközi szó igazi értelmét
„szocialistá"-nak, „haladó"-nak kell felfogni, és a „nem uralkodó modern társadalomban"
a nép elnyomott többségét kell látni, azokat a haladó erőket, akik szemben álltak az
akkori rendszerrel.
Cikke befejezésében Novomesky világosan rámutat, mit jelent számára a „100%" című
folyóirat. Elolvasásának eredményeképpen „diametrális módon megváltozott a véleménye
arról, mintha a mai Magyarországon egyértelmű lenne a társadalom egysége, amely a
degenerált nemesurak soviniszta törekvéseinek hódol; meggyőződhetett arról, hogy az
„Ébredő magyarok" a mai magyar társadalomban nem az életrevaló elemek szószólói."
Novomesky észrevette a haladó Magyarországot, amelynek a pártján volt s a reakciós
Magyarországot is, amely ellen harcolt és írt.
A „100%" című folyóiratról írt cikkében Novomesky rávilágított Kassák Lajosnak, a
magyar avantgarde költőjének az esetére is, aki 1926-ban bécsi emigrációjából visszatért
Budapestre. Novomesky megkísérelte, hogy röviden jellemezze a magyar irodalom helyzetét, s e jellemzés keretében tért ki Kassákra. Novomesky ezt írta: „A győztes ellenforradalom Magyarországon minden harcias, kulturális törekvésnek kitekerte a nyakát. A művészi
avantgarde magva emigrál, s alkotó erői a múló idővel egyenes arányban hallgatnak el
Berlinben, Bécsben s Párizsban is. A magyar művészet tényezőinek mindössze a moszkvai

"A Pravda chudoby (A szegénység igaza) c. lap V. évf. 126. sz., 1924. okt. 19-én t e t t e közzé
Novomesky Kassák Lajos prózai művének fordítását Hranice spievajú (Máglyák énekelnek) címen.
(Kassák műveinek további szlovák fordításait Jaroslava PaSiaková sorolja fel Kassákról szóló könyve
harmadik fejezetében.) Ezután Révész Béla prózai művét közölte a lap az V. évf. 132. sz'.-ban, 1924.
nov. 2-én Vóne (Illatok) címmel, s a VI. évf. 56. sz-ban, 1925. ápr. 10-én Szélpál Árpád Legenda
о mladíkovi, ktory hl'adal a nasiel Cloveka (Legenda a fiatalemberről, aki kereste és megtalálta az
embert) című munkáját jelentette meg. Ugyanabban az évben a Rudé besedy (Vörös beszélgetések)
rovatban Mácza János Phádky о Dobrom Clovekovi a Chudobnych Mládencoch (Mesék a J ó Emberről
és a Szegény Legényekről) című írásának fordítását közölte.
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csoportja nem süllyed el akkor, amikor a bécsi Kassák Lajos megtöri az ellenállás
aktivizmusát, vagy ha úgy tetszik, az aktivizmus ellenállását, s visszatér Budapestre, hogy
ott az államügyész előtt tagadja meg a múltját." Novomesky nyíltan rokonszenvez a
„moszkvai csoporttal", s helyteleníti Kassák visszatérését. Kassák Lajos e visszatérésének
körülményei ebben az időben a baloldali írók elégedetlenségét, sőt éles kritikáját is
kiváltották. De az, amit a hatóságok Kassáktól megkívántak, inkább a Horthy-Magyarország apparátusáról, mint a költő gyöngeségéről és kapitulációjáról tanúskodik. Kassáknak arról a véleményéről van szó, hogy a politikai harcot a művelődés segítségével kell
folytatni, azaz a szociáldemokraták reformista módszereiről. Novomesky úgy vélte, hogy
nemcsak a tartózkodási helynek, hanem a nézeteknek a megváltoztatásáról is szó van, s
tanulmányában 6 megemlítette, hogy ez így van „szerintünk s a hozzánk hasonlóan
gondolkodó barátaink szerint Pesten, Berlinben, Prágában és Moszkvában, akiket Kassákhoz művészi és elvtársi kapcsolatok fűztek." Ez azt jelenti, hogy Novomesky abból az
atmoszférából indult ki, amely egy bizonyos kollektive átérzett és elfogadott véleményből
formálódott. De Novomesky nemcsak Kassákra céloz, hanem idézett tanulmányában arra
akart rámutatni, hogy egy haladó művész nem köthet az uralkodó hatalommal semmiféle
kompromisszumot. S erre Kassáknak azt a keserű tapasztalatát használja fel, hogy szerzői
estjén a rendőrfőnök megtiltotta neki azoknak a költeményeinek az előadását, amelyek
„nem irányzatosak és biztonságosak, mint Kassák Lajosnak az elmélete maga is." Ezenkívül a rendőr-tisztviselő behívta Kassákot és közölte vele, hogy az estet csak azzal a
feltétellel engedélyezi, ha az említett versek betiltását nem jelentik be a közönségnek. Ez
így is történt, annak ellenére, hogy „a rendőrfőnök, sőt maga Kassák is meg volt győződve
róla, hogy e versecskék szavalása a százezreket alig ébreszti fel az új rendszer szükségességére." Ezek után Novomesky fölteszi a kérdést: „. . . vajon meggyőzte-e Kassák Lajost
a pesti rendőrfőnök határozata arról, hogy a propagandának a lehető legnagyobb lehetőségei mellett sem lehet a proletariátust pusztán kulturális neveléssel az új társadalmi rend
szükségességére ébreszteni? A válasz: Ezerszeresen sem!" S tanulmányának befejezését
ezzel a javaslattal fejezi be: „Tegyétek át ezt az esetet a mi viszonyaink közé, s vonjátok le
belőle az említett következtetéseket."
Kassák „esetéről" Novomesky nemcsak Kassák kedvéért ír, hanem azért is, hogy
rámutasson: a burzsoáziával kötött kompromisszum káros, hogy a „népműveléssel a
szabadságért" jelszó a reformisták jelszava, hogy ezen az úton sohasem lehet eljutni a
szabadsághoz. Novomesky, mint más esetekben is, óva intette az alkotó értelmiséget ettől
az eljárástól. Az 1929. év eleje viharos viták időszaka volt Csehszlovákia Kommunista
Pártjában. Februárban volt a CsKP V. Kongresszusa, s az a régi, opportunista vezetőség
vereségét jelentette. Ismeretes, hogy viták folytak ekkor arról, hogyan viszonyul a
baloldali értelmiség a kommunista párt harcához, s hogy Novomesky a davistákkal együtt
a Klement Gottwald vezette Központi Bizottság új irányítása mellett állt ki. Erről tanúskodik a közölt állásfoglalás, amely végül is egyetlen megoldást ajánl a forradalmi alkotó
értelmiség számára: „Kompromisszumot nem ismerő elmélet és szoros együttműködés a
forradalmi munkásosztállyal." 7 Novomesky állásfoglalása Kassák Lajos eljárásával és

6
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Osvetov к slobode (Népműveléssel a szabadságért). DAV, III. évf. 1929. 1. sz. 5.
DAV, III. évf. 1929. 6. sz. 82.

tapasztalataival szemben a Csehszlovákiában folyó éles küzdelemmel esik egybe s ez
Novomesky bírálatát is élesebbé teszi. A kritikával elsősorban a csehszlovákiai viszonyokra céloz. 8
Ez az elvhűség és meg nem alkuvás annak az osztályharcnak a hevességével volt
összefüggésben, amelyet sok európai ország proletariátusa vívott főleg azok után a
megtorló intézkedések után, amelyeket a burzsoá államok különböző kormányai hajtottak végre. Ezek ellen a proletár szolidaritás volt a védekezés egyik módszere, az egyes
országok proletariátusának egymás iránt tanúsított harcos rokonszenve. A csehszlovák
haladó sajtó is részvéttel és támogatással figyelt fel a magyar forradalmi erők harcára s
azoknak az alkotóknak a küzdelmére, akik e harc oldalán álltak. Ladislav Novomesky a
„rothermeriádát" annak legádázabb reakciós aktivitása éveiben (1927—1928) utasította
el, mivel az Csehszlovákia, egy polgári demokrata rendszerű ország ellen irányult. Leleplezte ennek az akciónak az igazi céljait, amelyeket a magyar nemzet iránti jóindulat
palástja alá rejtett.
Novomesky mint kommunista újságíró 1931-ben ugyancsak kiállt a magyar proletariátus, annak 1931. őszi nagy sztrájkmozgalma mellett. A Kommunista Párt Novomeskyt
illegálisan Magyarországra küldte, hogy íijon a sztrájkról és a tüntetésekről. (Az 1930.
szeptember 1-i tüntetésen 120 000-en vettek részt.) Novomesky átlépte a határt, de a
rendőrség letartóztatta. Budapestre szállította, bebörtönözte, s aztán kiutasította az
országból. Novomesky hazatérése után a Rudé Právóban cikket írt Magyarország három
fegyház ablakából címen, 9 s a Rudy veöerník-ben folytatásos riportot közölt Cseh kommunista újságíró a fasiszta Magyarország fegyházaiban címmel1 Tartalmas tájékoztatás volt
ez arról, hogy mit élt át Novomesky a határ illegális átlépésétől kezdve egészen a
kiutasításig, hogyan jutott el hozzá a magyar proletariátus harca. Riportját Novomesky
azzal kezdte, hogy megemlékezett a forradalom elfojtása után meggyilkolt munkásokról,
a monstre perekről, a szakadatlan munkásellenes terrorról s azokról a csörgő telefonokról,
amelyek közölték a hírügynökségekkel, hogy Budapesten nagy tüntetések zajlanak. Minderről eredeti híranyagot közölni a forradalmi munkásosztály sajtójában — a kommunista
újságíró kötelessége és vágya volt. Novomesky szépirodalmi művet alkotott, nemcsak mint
újságíró, hanem mint prózaíró is arról az útról, amelyet a határtól - ahol elfogták a
csendőrök — különböző állomásokon, hivatalokon át egészen Pestig, a Gyűjtőfogházig s
elengedése után vissza Győrön át Csehszlovákiába megtett. Novomesky az életet igyekezett kitapogatni, arra törekedett, hogy megrajzolja őreinek, nyomozóinak a típusait, s ezt
mindig finom iróniával tette s ugyanakkor arra törekedve, hogy leleplezze a régi társadalom görcseit. A Nyugati Pályaudvartól a fogházig megtett útjának leírásába, összehasonlításképpen, beillesztette 12 évvel ezelőtti pesti tartózkodásának emlékét. A tüntetések

'Ezzel nem kívánjuk tagadni J. PaSiaková állítását Kassák és a davisták kapcsolatairól. (L.
tanulmányát a Slovenská Literatúrá-ban, 1967. 5. sz. 5 3 5 - 5 4 1 . , s idézett könyvében, 9 3 - 9 8 . ) Ezúttal
Novomesky kritkájának célját és történeti körülményeit világítottuk meg.
9
Maíarsko z okén tH kriminálu. R u d é Pravo (Vörös Jog), 1931. szept. 21. 220. sz.
10
í e s k y komunisticky novináí v kriminálech faSistického Madarska. R u d y veïernik (Vörös esti
lap); az 1930. szept. 22 - okt. 6-ig megjelent 2 1 9 - 2 3 1 . számokban.
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látványához nem jutott el, mindent csak a „fegyház ablakából" látott, — de eleget látott.
Rokonszenvével a magyar nép oldalán állt.
E rokonszenvét ebben az időben a haladó magyar művészek iránt is kinyilvánította.
1931-ben Balázs Béla, az ismert film- és színházi rendező s elméletíró látogatta meg
Csehszlovákiát. Novomesky és Linhart L. beszélgetést közöltek vele a színház és a film
kérdéseiről. 11 Világos eszmei állásfoglalás volt ebben a beszélgetésben, s ezért a csehszlovák burzsoá hatóságok közbeléptek. Betiltották Balázs pozsonyi előadását, ahol az
értelmiség válságáról kellett volna beszélnie, s Losoncon az ugyanerről a témáról szóló
előadása a rendőrkapitány „patronátusa" alatt zajlott le, aki másnap közölte Balázzsal,
hogy „kiutasítja a köztársaságból, amelyet huszonnégy órán belül el kell hagynia".
Novomesky kiállt Balázs Béla mellett, s cikkében élesen bírálta a hatóságok s a burzsoá
sajtó álláspontját, ironikus módon leplezte le a polgári Csehszlovákéban a „szabadságjogokat és a demokrácia idilljét". 12 Balázs esete a Nemeskossúton, pünkösd hétfőjén,
1931. május 25-én lezajlott véres incidens után történt, ahol három munkást meggyilkoltak, s ötöt súlyosan megsebesítettek. Ugyanebben a számban közlik a nemeskossúti
híranyagot, sőt Novomesky nyíltan megírja: „Abban az országban, ahol a rendőrügynökök véresre verhetik a munkásmozgalom képviselőjét és funkcionáriusát, s ugyanakkor az
interpellációra a felelős miniszter azt feleli, hogy az uraknak nincs joguk panaszkodni,
vagy ellenkező esetben . . . , abban az országban, ahol lelőnek három és nyomorékká
tesznek öt embert, s ugyanez a miniszter úgy adja elő ország-világ előtt a lövést leadó
vallomását,.mint hiteles igazságot, abban az országban Balázs esete is megtörténhet." Mint
más esetekben, Novomesky ebben is elvi álláspontra helyezkedett.
Egy évvel később Novomesky tragikusabb eset kapcsán lépett fel, mint amilyen Balázs
Béla kiutasítása volt. 1932. július 29-én a budapesti statáriális bíróság halálra ítélte a
forradalmi munkásmozgalom két vezető képviselőjét, a kommunista Sallai Imrét és Fürst
Sándort, s két órával az ítélet meghozatala után mind a kettőt ki is végezték. Nem
segítettek a haladó szervezeteknek, a szociáldemokratáknak a II. Internacionáléban előadott tiltakozásai, a francia kormány tiltakozása sem. Novomesky nemcsak a magyar
kormány ellen, hanem „az államalkotó csorda békés röfögése" ellen is éles támadást
intézett, az ellen, hogy Csehszlovákia burzsoá sajtója egyetértett a kivégzésekkel: ezt
cinizmusnak és brutalitásnak minősítette. Novomesky ezt a tragikus esetet is szélesebb
összefüggéseiben fogta fel. 1 3 Már a cikk címében kifejezte, milyen embertelenül viszonyult a csehszlovák burzsoázia a két forradalmár legyilkolásának eseményéhez.
Ladislav Novomeskyhez hasonló éles hangon protestált Julius Fuíík is a Tvorba
vezércikkében. 14 Ez „az emberekhez szóló levél Sallai és Füst elvtársak kivégzéséről"
lángoló felhívás a forradalmi tevékenységre annak érdekében, hogy megváltozzék az a
világ, amely gyilkosságokat követ el. Novomesky és Fuíík tiltakozása a protestálások új

1

' Rudé Právo, 1931. máj. 6. 81. sz.
D o 24 hodín (24 órán belül), DAV, IV. évf. 5 - 6 . sz. 22. (1931. május-június).
13
Chrochtanie pod Sibenicami (Röfögés az akasztófák alatt). DAV, V. évf. 6. sz. 8—81. (1932.
augusztus).
14
Dva zavraídeni (A két legyilkolt). Tvorba, VII. évf. 31. sz. 1932. aug. 4. p. 1.
12
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hullámának támadó kezdete a kapitalista társadalmi rendszer brutalitása ellen. A Tvorba
és a DAV, a kommunista értelmiség lapjai egyazon űton jártak.
Megkíséreltük, hogy legalább fő vonalait rajzoljuk meg annak a kapcsolatnak, amely
századunk első évtizedeiben a szlovák irodalom s a Magyar Tanácsköztársaság, a magyar
forradalmi proletariátus és a között a kultúra között kialakult, amely a forradalom
elnyomása után is vele együtt harcolt. Ez a kapcsolat a haladó erők harcának szerves
részévé vált a szlovák szocialista irodalomban, s a német fasizmus ellen vívott nagy
küzdelem előjátéka lett, amely 1933-ban, Hitler hatalomátvételével kezdődött. A forradalmi irodalmak és képviselőik ebben a harcban is szövetségesek voltak. De ez már újabb
fejezet: a harmincas éveké.
Kő István fordítása
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FLAKER. ALAKSANDR
(Zagreb)

KRLEZA AVANTGARDIZMUSA

„Engem Giordano Brúnónak hívtak, s elevenen égettek el, amikor pedig felfogásuk
szerint, tisztességgel meghaltam mint Voltaire, a tekintélyes és dúsgazdag nagybirtokos,
háromszor is kidobtak síromból. Egyszer mint Bakunyin jöttem a világra, s halálra
üldöztek, mint a veszett kutyát, mint Gercen vagy Mickiewicz pedig száműzetésben
gebedtem meg. Ugyanezek a pöffeszkedő doni kozákok, akik előttünk üvöltöznek,
gázoltak halálra engem mint Petőfit, s mint gyűlölt zsidó Heine, ma is még köpőcsésze
vagyok a németek számára. Landauerként legyilkoltak, Byron-lord nevemet pedig öt
évtizeddel halálom után is illetlenség volt hangosan kiejteni a lordok társaságában.
Meghaltam mint paralitikus és fajtalan Baudelaire, mint Verlaine pedig verseket írtam a
Szűzanyához, de ez sem segített semmit: így is bebörtönöztek és megbüntettek erkölcstelen életem miatt. Mint Rimbaud trópusi lázakba menekültem, mint Gauguin Tahiti
feketéi közé, Van Goghként pedig az őrültek házába, most pedig itt állok, és nézem
ezeket a diadalmas európai meneteket és nem lúszek benne, hogy az európai civilizáció ez
elvi kérdését S. E. marsall von Iksz und Ypszilon meg fogja oldani." 1
A Nemzetközi összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság 1967-ben Belgrádban megtartott kongresszusán elmondott referátumában Szabolcsi Miklós máig érvényes összefoglaló képet adott az európai avantgarde mozgalomról. Egy helyütt arról szól, hogy az
avantgarde Közép-Európa nemzeti irodalmaiban sajátos változásokon ment keresztül,
egyéni arculatot öltött. Előzőleg pedig hivatkozik Ady Endrére, aki költészetével megújította az európai szimbolizmust (így értékelte őt Krleía is egyik esszéjében). Nos, Szabolcsi az újítók közé sorolja Krle2át, s így ír: „A horvát irodalomban az expresszionizmus
az egész irodalom megújhodását hozó áramlattá lesz, elsősorban Krleía tevékenysége
folytán erősen szociális, sőt szocialista irányba fordul, és segít kialakítani az egész
irodalom erősen társadalmi jellegű arculatát." 2
Ezzel Szabolcsi felvetette azt a kérdést, hogy Krleía művészete mennyiben tartozik
bele az európai avantgarde irodalomba, amelyet a húszas években egyébként is az egyéni
írói megoldások változatossága jellemez (Krleía mellett megemlíti Nezvalt, Kassákot, a
modern görög költőket, Majakovszkijt és Brechtet).
Ha elfogadjuk, hogy az avantgarde azoknak a heterogén stílusirányzatoknak és formabontó irodalmi törekvéseknek az összefoglaló neve, amelyek 1910 és 1930 között
1

Miroslav Krleia: Válogatott művei. Bp., 1965. 239.
Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás. Bp., 1971. 34.
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Európában kialakultak, s nem az irodalmi csoportok programfelhívásait tekintjük az
általánosítás alapjának, akkor KrleZát joggal sorolhatjuk az avantgarde írók közé. Soha
nem vállalt ugyanis közösséget egyik irodalmi mozgalommal vagy irányzattal sem, s
komoly fenntartásai voltak a „halál és a kétségbeesés pusztaságaiba való felívelés" 3
chagalli felfogásával s a harmincas évek dogmatikus „irányzatos művészetével" szemben.
Mi köti hát össze Krlefát az európai avantgarde formabontó irányzataival, s mi
választja el programjaiktól, Marinetti futurizmusától, Kandinskij „tárgytalan művészetétől", amelyet kifejezetten elutasít, s meglehetősen konzekvensen tagadja azt is, hogy saját
művészetének és álláspontjának köze volna az expresszionizmushoz.
Mindenekelőtt szembeötlő, hogy mennyire nem tiszteli sem a horvát, sem az európai
irodalmi hagyományokat. Nemcsak azért, mert az előbbit egyetlen avantgarde kiáltványában A horvát irodalmi hazugság (1919) névvel illeti, s nem is azért, mert elveti a 19.
századi horvát nemzeti irodalom funkcionalizmusát s a hazai modernek merev, szecessziós
esztéticizmusát. Ugyanaz a határozottság, amellyel elméletileg megkérdőjelezi a hagyományt, ösztönzi arra is, hogy új írói megoldásokat keressen. Vegyük persze tekintetbe,
hogy az európai avantgarde sem a semmiből teremt, hanem többé-kevésbé a hagyományokból merít: még akkor is, ha pl. Malevié a Gioconda feje fölé keresztet fest (a kollázst
1978-ban állították ki a kölni Gmurzyríska Galériában), s Marcel Duchamp egyik
1919-ben Párizsban bemutatott képe szakállas-bajuszos Mona Lisát ábrázol. Úgy tűnik,
Krleía művészetében sok a hagyományos elem. Az igazság az, hogy még a horvát irodalmi
hagyománnyal szemben is egyfajta előkelő tartózkodással viseltetik. Még inkább érvényes
ez az európai irodalomhoz fűződő viszonyára: gondoljunk pl. arra, hogyan ítéli meg
Dosztojevszkijt, Zola, Szaltikov-Scsedrin, Thomas Mann és Gorkij családregényeit, a
korabeli prousti alkotómódszert, amelyet — saját kifejezésével élve — „barbarizál". 4
E kétely jegyében születtek Krle2a szépirodalmi művei is, amelyek rendre megkérdőjelezik vagy viszonylagossá teszik az értékeket. Szüntelenül bírál minden önmagában zárt,
hierarchikus értékrendet: Adyhoz, Majakovszkijhoz és Milevhez hasonlóan tagadja, hogy
isten a világmindenség központja, fellép a hazai jugoszláv vagy horvát mítoszalkotással
szemben, különösen akkor, ha e törekvés szecessziós formában jelenkezik (Vojnovic
dramaturgiája, Me§trovic Vidovdan-temploma, Nazor költészete). De éppily hevesen száll
szembe azzal az új irodalmi értékrenddel is, amely a harmincas években a marxizmus
jegyében jött létre, s amelyet sem a szerb szürrealisták, sem a cseh avantgarde írók (Nezval,
Teige stb.) nem fogadtak el.
Krle2a szépirodalmi munkásságában sincs kitüntetett helye egyik vagy másik műfajnak:
a vers egyenértékű az esszével, a regény az álmokat leíró naplójegyzettel, a dráma a
filmforgatókönyvvel.
Jóllehet visszautasított minden merev axiológiát, s szembehelyezkedett a húszas évek
szovjet irodalmi fejlődésével, amely - mint írja - „az orosz pesszimizmusról áttért a kétes
értékű Jack London-i optimizmusra és lelkesedésre", 5 mégis, mindezek ellenére Krleia

3

M. Krleía: i. m „ 523.
A z irodalom „barbarizálásáról" vö. a Smrt Anatola Francea (Anatole France halála) с. esszét
(1924) - Eppur si muove. Zagreb, 1938. 118., és О Marcelu Proustu (Marcel Proustról). - Eseji
(Esszék). Zagreb, 1932. 1. köt. 226.
s
S m r t Anatola Francea. 117.
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mindig optimizmussal néz az emberiség „huszonegyedik századi" 6 jövőjébe, elsősorban az
Októberi Forradalom és Lenin világtörténelmi jelentőségű fellépése nyomán. Ez az
optimista jövőkép jellemzi Krleáa művészetét még a legmélyebb válság idején is, amikor
már csak a „doboz ólombetűben" bízik, mint „egyetlen olyan fegyverben, amelyet az
ember emberi méltóságának védelmére valaha is feltalált." 7
KrleZa „gondolkodói szubjektuma" 8 , mint műstruktúra-szervező erő, nemcsak a világ
esztétikai újraértékelésében játszik szerepet, de átértékeli az erkölcsi, etikai, társadalmi és
politikai normákat is. Minden szépirodalmi műfajban felbukkan az ábrázolt világ
demiurgoszként: s e személytelenné tett világ hol „komédiaként", „operettként",
„cirkuszként", hol „bolondokházaként" 9 jelenik meg, mindig az írói szándék és a
választott műfaj törvényei szerint szerveződve persze.
A Krleza-életmüben ugyanakkor megtalálhatók egyrészt a nem fikcióra épülő realista
műfajok (pl. a Mars a horvát isten kötet novellái), másrészt az irodalmi konstruktivizmusnak az a válfaja, amely a Glembay-ciklusban, illetve a Bankett Blitvában című
regényben jut kifejezésre. Krlela elutasítja a mimetizmus elvét s az individuális ábrázolásmódot, műveivel azonban mégsem tagadja az irodalom társadalmi-ismeretelméleti funkcióit: jól példázzák ezt a Krleía-szövegekben gyakorta fellelhető olyan kifejezések, mint:
„anatómia", „megskalpolni", „a bőr alá", „a belekbe", „a zsigerekbe" stb. 1 0
Felfogása szerint a művészet bonckés: ez egyúttal antiesztéticizmusát, illetve azt is
megmagyarázza, miért nem tiszteli azokat az esztétikai normákat, amelyekhez olyannyira
ragaszkodott a XIX. századi nemzeti-funkcionalista horvát irodalom (a horvát realisták
hazug-idilli képet festettek valóságukról, mert nem merték ábrázolni a hazai osztályviszonyokat), s amely újjáéledt a horvát szecesszió „Európa-imádatában". Krlefca soha
nem jut el az európai avantgarde nihilizmusáig, amelynek még a szlovén Kosovel is
áldozatul esik (Fúj, köpd lé, vesd meg az egészet). 11 Meglehetősen hidegen hagyják
viszont a keresztény mitológiák s a marxista dogmák: jellemző példa erre Az ész határán
című regény egyik fejezetének címe: „A holdfényre is lehet világnézetet alapozni". Horvát
irodalmi normákat szeg meg már azzal is, hogy nyíltan ír az erotikáról, de még inkább
azzal, hogy az erkölcstelenség is állandó témája; ennek persze nem sok köze van a
naturalizmusnak ahhoz a válfajához, amely „mániákusan rút-ábrázoló".
Kétségtelen viszont, hogy a horvát irodalmi nyelvvel szakít a legradikálisabban. Mellőzi
ugyan a Marinetti- és Hlebnyikov-féle kísérletezést, Maretic kenetes-parlagi stílusát azonban már pályája kezdetén is elveti, s egyre inkább a kaj-horvát népnyelv felé fordul: a

6

1 9 1 7 . dec. 13-i feljegyzés. - Dnevnik (Napló). Sarajevo, 1977. I. köt. 356.
' B a n k e t u Blitvi (Bankett Blitvában). - Dabrana djela 1 (Összegyűjtött müvei). Zagreb, 1964. I.
köt. 414.
' A krleüai „gondolkodói szubjektum" fogalmáról vö.: J. Wierzbicki: Miroslav Krleia. Warszawa,
1975. 2 3 1 - 2 6 0 .
' „ A z ábrázolt világ színpadiassága Krleíánál" problémakörről vö.: Z. Malié: Lütke. PokuSaj
rekonstrukcge autorskog komentara u „Banketu u Blitvi (Bábuk - Kísérlet a „Bankett Blitvában"
szerzői kommentárjának rekonstruálására.) Umjetnost rijeíi, 1963. 3. sz. 1 7 1 - 1 8 5 . ; S. Schneider:
Studien zur Romantechnik Miroslav Krleïas (Tanulmányok Miroslav Krleïa regényírói módszeréről.)
München, 1969. 1 4 2 - 1 4 9 . ; ül. J. Wierzbicki: i. m. 2 5 5 - 2 6 1 .
10
Vö.: S. Schneider: i. m., 217
1
'S. Kosovel: Pesmi (Versek). Ljubljana, 1977. 162.
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Petrica Kerempuh balladái-ban már ezen az archaizált nyelven szólal meg. Szemléleti,
világnézeti útkeresésében azonban nemcsak a boschi, bruegheli hagyományokra támaszkodott, hanem — s ezt fontos megemlítenünk — a horvát barokk kultúrára is.
Krleza művészeténél nincs jobb példa arra, amit Poggioli Az avantgarde művészet
elmélete című könyvében „confusione dei generi"-nek nevez. 12 Vegyük csak а Horvát
rapszódiát (1917), amelyben a polifonikus drámai szerkezet az uralkodó, vagy a drámai,
novellisztikus (és esszéisztikus) jegyeket felmutató Glembay-ciklust, illetve а Naplókat,
amelyekben egybemosódik a realitás és a fikció, s álomleírásaikkal az európai impresszionizmust idézik. A Krleáa-művek tehát szó szerint „nyitottak", s nemcsak a „struttura
aperta" (Eco) értelmében, amely egyébként is egybevág azzal a felfogással, hogy írásai
befejezetlenek (lásd pl. a Zászlók című művét, amely „sohasem kész", mert a „kifejezhetetlent akaija kifejezni, s a megformálhatatlant formába önteni"). 1 3
Az európai avantgarde kiemelkedő képviselőihez (Majakovszkij, Apollinaire stb.)
hasonlóan a krle?.ai ábrázolásmód is elsősorban a festészettel tart rokonságot. A Pán és a
Szimfóniák még a nietzscheizmus hatását mutatják, s megformálásmódjukra is a „zene
szelleme" hat. Krleía kísérletet tesz arra, hogy a költészetet, sőt a költői prózát is
„zenekari" jelleggel ruházza fel. 1 4 Később azonban amellett tesz hitet, hogy ,,az irodalom
és a festészet eredendően rokon műfajok, nem választhatók el egymástól". 15 A festőket,
akik hatottak rá, csak felsorolhatjuk: Bosch, Brueghel, Goya (aki Andrejevre, az orosz
expresszionizmus ősére is hatott) és a dadaista Georg Grosz; ellenpéldaként említhetjük
Chagallt és főleg Kandinszkijt, akit Krlefca „a piktúra szilárd talaja" cézanne-i elve alapján
bírál. 16 A horvát és jugoszláv festők közül Ljubo Babic, Petra Dobrovic és Krsto
Hegedusic az, aki a krlefcai vizuális látásmód fejlődésében korszakalkotó jelentőségű.
Krleía a vizuális tér- és időábrázolással ötvözi az európai avantgardtól átvett
„szimultán technikát" 1 7 , amelyet igen gyakran alkalmaz is. Filip Latinovicz hazatérése
című regénye viszont nemcsak festői leírásaival tűnik ki, de azzal is, hogy nagyszerű
áttekintést ad az európai festészetről; ilyen szempontból is értékelni kellene egyszer a
regényt, mert ez is azt bizonyítaná, hogy KrleSa azon a határmezsgyén áll, amelyet Petar
Dobrovicról írt esszéjében Cézanne és Monet, illetve Chagall és Kandinszkij művészete
között von meg.
A tér- és időábrázolás Krleíánál csak látszólag „euklideszi". Ha elfogadjuk Zamjatyin
kategóriáit az „euklideszi" és az „einsteini" ábrázolásmódról 18 , azt kell mondanunk,

12
R. Poggioli: Teória dell'arte d'avanguardia (Az avantgarde művészet elmélete). Bologna, 1962.
74., 226., 229.
1
'S. Lasic: Strukture Krleïinih „Zastava" (Krleía Zászlók c. művének struktúrája). Zagreb,
1974. 6.
14
Krleía a Kreml együttesének leírására használja először a „zenekar-szerű" kifejezést. - Izlet u
Rusiju (KirándulásOroszországba). Zagreb, 1926. 75.
1 s
Dnevnik. Sarajevo, 1977. II. köt. 296.
16
M. Krleia: Válogatott művei. Id. kiadás, 522.
1 7
E fogalommal jellemzi Krleia Brueghel festészetét és saját alkotómódszerét. Vö.: M. Krleïa:
Vál. művei. Id. kiadás, 3 2 - 3 3 .
" V ö . : E. Zamjatin: О literature, revolucii i entropii (Irodalomról, forradalomról és az entrópiáról) (1924). - Lica, (New York), 1955. 2 4 9 - 2 5 6 .
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hogy KrleZa „euklideszi képleteket" 1 9 használ ugyan, de lényegében az „einsteini" szemlélethez s az avantgarde megformálásmódhoz áll közel: felbontja az időt, tömörít, síkváltásokkal dolgozik. Legjobb példák erre álomleírásai, amelyek De Chirico festészetére és
Joyce prózájára emlékeztetnek.
A mélyen a „provinciális pannon valóságban" gyökerező krleáai művészetnek azonban
az is állandó sajátossága, hogy megkísérli átfogni a teret „Transvaaltól a Kremlig" 20 s
összesűríti a történelmi időt, ám e művészet középpontjában mindig a „horvát ember" áll.
KrleZa művészete ugyanis abban különbözik a tipikusan avantgarde életművektől, hogy a
horvát irodalom történelmi fejlődése következtében olyan funciókat is kénytelen magára
vállalni, amelyeket másutt a realizmus, a modern esztéticizmus és a szimbolizmus teljesített. Bármennyire erős hangsúlyt kap is az irodalom esztétikai funkciója a krleáai
életműben művészetének gnoszeológiai funkcionalitása végig megmarad. Krleáa
korán felismeri, hogy egyrészt védelmeznie kell a szépséget a nemzeti és társadalmi
utilitarizmussal szemben, másrészt fel kell tárnia a horvát társadalom és a „hanyatló
polgári civilizáció" 21 társadalmi-pszichológiai szegmentumait. Ez magyarázza, hogy egy
olyan korszakban, amikor már az európai avantgarde is hanyatlóban van, látszólag „visszatér" a XIX. század egyik legtipikusabb műfajához, a regényhez, amely egyébként a horvát
társadalomban soha sem töltötte be azt az ismeretelméleti-analitikus funkciót, amit a
francia vagy az orosz regény magára vállalt. Az effajta teljességre törő, koherens regénynek amúgy is lejárt az ideje, különösen egy olyan író számára, aki az avantgarde
irányzatokon nevelődött s ráadásul „kezdő íróként úgy vélte, hogy Kandinszkij és
Stravinszkij igazi forradalmárok". 2 2 Az eredményt ismerjük: Krlefának nem is volt
szándékában, de nem is tudott volna „A Rosztov grófok povarszkajai háza"-féle művet
írni („Vajon irodalom-e ez? " 2 3 - kérdezi 1917 és 1919 között). Egy „irodalmi fikciób a n " 2 4 megírta viszont a horvát polgárságot, hogy aztán saját megformálásmódjával is
vitatkozva a világ töredékes képét nyújtsa egy drámatrilógiában és egy novellaciklusban.
A horvát társadalom, történelem és kultúra igazi megértéséről azonban nemcsak a
fikcionális művészi struktúrák tanúskodnak, hanem a nem-fikcionális művek is, amelyek
átértékeltek, de egyúttal új megvilágításba is helyeztek esztétikai, morális, etikai, társadalmi és politikai összefüggéseket, s ezzel a horvát történettudomány, esztétika és irodalmi
kritika számos adósságát törlesztették; ösztönzően hatottak minden humán tudományra,
még akkor is, ha ma már vitatjuk őket. Krle2a művészete avantgarde vonásai folytán
mindig is kritikára ösztönzött. A horvát kultúrának ez a kiemelkedő gondolkodója,
enciklopédikus tudású krónikása egyúttal az a művész is, aki „a narratív prózába szubverziót, negációt és diszharmóniát v i t t " 2 5 , s ez a korán kialakított stílusjegy máig sem
megfejtett regényében is érvényesül.
" E s e j i . I. köt. 128.
20

Sabrana djela 26 (Összegyűjtött művei, 26. köt.) Veliki peták 1919 (Nagypéntek 1919).
Zagreb, 1969. 107.
21
P. Matvejevic: Razgovori s Miroslavom Krleíom (Beszélgetések Miroslav KrleZával). Zagreb,
1969. 86.
22
U o . 42.
23
Dnevnik. II. köt. 296.
24
Az író saját értelmezése; ld. ehhez P. Matvejevic: i. m., 86.
2s
5. Lasic: i. m., 130.
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Hogy mennyire közelről érintették az avangarde törekvések, különösen azok, amelyek
optimista-forradalmi jövőképet hirdettek, szemléltethető egy 1922-ből származó s épp a
magyar irodalmi áramlatokat taglaló idézettel is:
„Ady 1919 elején meghalt s díszpompával temették el, akárcsak Wyspianskit. Megérte
a Tcöztársaságot' s halálának szimbolikus előhírnöke lett. Megjövendölte eljövetelét s
megelőzte a halálban is: a kommünt már nem érte meg. A kommün gyökeres változást
jelentett a magyar irodalom számára: a nyugatra tekintő literátorok értetlenül álltak vele
szemben s egy egész sor magyar író - a maga módján egytől egyig eredeti, kész alkotó veszítette el kapcsolatát az élettel, választotta a hallgatást. S a forradalom e sodró
lendületű napjaiban fiatal írógárda tört előre Kozmopolisz felé, miként egész Európa
nemzetközi haladó csoportjai is." 2 6
Galambosi Sándor fordítása

26

Madzarska varijacija (Magyar változat, 1922). — Eppur si muove. 111 — 112.
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BÉLÁDI MIKLÓS

AZ AVANTGARDE A FORRADALOMBAN

A magyar irodalmi avantgarde a legnagyobb célokat tűzte ki maga elé azzal, hogy soha
nem kívánt szűken csak irodalom lenni: cselekvéssé és életté akart válni. Az aktivista írók
nem elégedtek meg a forma forradalmával, az avantgarde művet új teljességnek: szociális,
szellemi és erkölcsi erőnek tekintették. Szilárd meggyőződéssel hirdették, hogy új világszemléletet hoztak az irodalomba, művészetüket világszemléletes művészetnek nevezték,
mely gyökeresen különbözik a hagyományoktól, attól az irodalmi és kulturális örökségtől, amely valójában mindig csak egy osztály uralmának ideológiai érdekképviseletében
merült ki. Tételeiket határtalan önbizalommal adták elő, a kételynek még az árnyéka sem
zavarta meg őket. Kérlelhetetlen álmodozók, — az 1917-tel kezdődő szocialista forradalmak korának gyermekei voltak. Megdönthetetlen igazságok birtokában, nem
kevesebbet állítottak, mint hogy az emberiség történelme új szakaszához érkezett: beköszöntött az ember teljessé válásának kora. E tudattól áthatva, a mindentudók és
világmegváltók szerepében léptek fel. A proletariátus diktatúráját elkerülhetetlen, de
átmeneti rossznak tekintették, mivel úgy vélték, azért kell a politikai hatalomnak a terror
eszközeit alkalmaznia, hogy ennek révén majd létrejöhessen az emberiség egyetemes
demokráciája. Innen fakadt rendíthetetlen pátoszuk. A Sátánt ugyan Belzebubbal kell
kiűzni a társadalomból - ahogy Lukács írta - , vagyis átmenetileg a polgárság diktatúráját
egy másik elnyomással kell felcserélni, de a proletárdiktatúra végcélja mindenfajta elnyomás felszámolása. Ebből következett, hogy a csoport-, az osztály- és nemzeti érdekek
fölébe emelkedve, az emberhez és az emberiséghez intézték szavaikat. Az egyéniség
korlátozás nélküli jogát és a faji, vallási, nemzeti elfogultságokon túllépve, az emberiség
internacionális összetartozását vallották. A társadalmi és a természeti embert egységben
látták, az embert kozmikus létezőnek fogták fel. Optimistán néztek a jövőbe: nemcsak
abban hittek, hogy az ember mint egyén megváltható, hogy akarati, erkölcsi úton
önmagát újjászülheti; az is meggyőződésük volt, hogy az emberiség útja szintén a felszabadulás és kiteljesedés felé vezet. Magasrendű ember- és emberiségideál lebegett
szemük előtt. Emberiségben és jövő-centrikusan gondolkodtak. A jelenről, vagyis a
kapitalizmus örökségéről készített szociológiai diagnózisaikban józan pragmatistáknak
mutatkoztak — amit főként Kassákról lehet elmondani —, a jövőről alkotott elképzeléseik
tartalmát viszont történetfilozófiai eszménytan, üdvösségtan eszméi határozták meg.
Fenntartás nélkül vetették bizalmukat a teljes emberi egyenlőséget létrehozó és ezzel
egyidejűen, a kultúra és a művészet elidegenülését megszüntető kommunista társadalom
eljövetelébe.
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Mindezt fölényesen és ironizálva is el lehetne mondani az aktivista avantgarde eszmeköréről, — több mint fél évszázados tapasztalat birtokában elintézhetnénk a mozgalmat
azzal is, hogy romantikus csodavárók gyűltek össze a Ma körül, a magyar aktivisták
csoportjában. De úgy is lehet szemlélni munkásságukat, hogy műveikben - versekben,
novellákban, regényekben és nem utolsó sorban programcikkeikben — a magyar irodalom
eszmetörténetének és irodalomszemléletének fontos dokumentumait ismerjük föl.
1918—19-ben, a magyar forradalom hónapjaiban, az aktivista mozgalom a forradalom első
soraiban tevékenykedett. Elveik, hiteik és hiedelmeik ennek a viharos időnek emlékét
idézik, a történelmet avatják számunkra aktuálissá, s megnyilatkozásaik olyformán is
tanulmányozhatók, mint amelyek rávilágítanak az irodalom és forradalom, az irodalom és
ideológia, az író és a politika, az író és a párt viszonyára.
(Irodalom és forradalom) Az első világháború elején szerveződő, antimilitarista és
antinacionalista programmal induló avantgarde mozgalom lázadása törvényszerűen vezette
el a csoport íróit a forradalom vállalásához, s nem is általában a forradalmi változás
szükségességének a felismeréséhez, hanem a kommunista forradalom igenléséhez. Kétség
nem férhet hozzá, hogy a magyar kommunista forradalom értelmiségi élcsapatát az
avantgarde írók, művészek, irodalmárok alkották. Első világszemléleti különszámában,
1918 novemberében jelentette meg a Ma a Kiáltvány a kommunista köztársaságért! című
felhívását. Kassák pedig nem sokkal az őszirózsás forradalom győzelme után, 1918
decemberében azt írta, hogy „a legmesszebb menő osztályharcot hirdetjük", és „az
osztályharc alapján a mi ideáljaink szerint akarjuk átformálni a világot. A kommunista
berendezkedés mellé a kommunista művészetet akarjuk megteremteni." 1 Az avantgarde
mozgalom a korabeli kommunista politika irányvonalával teljesen megegyező módon, a
lenini világforradalmi koncepciójegyében gondolkodott a társadalom teljes átalakításáról.
Az élet, a társadalom gyökeres újjáformálódását közelinek, rohamos gyorsasággal bekövetkezőnek vélték az aktivisták, mely átalakítja Közép-Európa, a Balkán, Ausztria és Németország állami és társadalmi rendjét, s innen tovább terjedve, egy csapásra megváltoztatja az
egész Európa képét.
Az avantgarde írók a forradalom meggyőződéses hívei voltak, ennek ellenére a politikától, a közvetlen politikai cselekvéstől távol tartották magukat. Lapjuknak, a Má-nak a
hasábjait sem nyitották meg olyan mértékben a politika számára, ahogyan ezt éppen
politikai hitvallásukból következtethetnénk. Mikor Kassák vitába keveredett Kun Bélával,
akkor is főként irodalmi példákkal érvelt; azzal, hogy Henri Guilbeaux-t, Ivan Gollt,
Franz Pfemfertet, Ludwig Rubinért, Ottokár Brezinát közölte folyóiratában. Persze, nem
azt akarjuk ezzel állítani, hogy a Ma a politikai harcoktól elhatárolódva, ezoterikus
kívülállásra törekedett volna, hiszen éppen Kassák folyóiratának egyik különszáma
közölte Magyarországon elsőül Lenin Állam és forradalom című munkájának néhány
részletét. Az aktivista avantgarde művészetelméletének sarkalatos tételeként hangsúlyozta, hogy a forradalmi szellemű irodalomnak is irodalmi eszközökkel kell kifejeznie a
forradalomhoz tartozását, mert ha nem ilyenformán cselekszik, a pártpropaganda
színvonalára süllyed le. így aztán egyrészt egyetértően támogatták a kommunista párt
politikáját, másfelől aláhúzták az irodalom autonómiáját és sajátszerűségét, irodalmi
működésüknek a közvetlen politikai cselekvéstől való függetlenségét. Kassák és tábora
1

Kassák Lajos: Tovább a magunk útján. Ma, 1918. dec. 20.
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eme állásfoglalásában két irányba mutató elhatárolódás fejeződött ki. Véleményük mindenekelőtt szembenállást jelzett a korai magyar proletkult harcos politizálást sürgető szemléletével, mely az irodalmat a pártérdekeknek rendelte alá. De ekkor ez az ellentét még
nem éleződött ki annyira, hogy a Ma íróinak figyelmét tartósan lekötötte volna. Annál
többet foglalkoztak az irodalom forradalmi, illetve forradalmasító szerepével, vagyis az
aktivizmusnak azzal a jellegzetességével, amit a „világszemlélet" fogalommal fejeztek ki.
Ahogy Kassák írta, 2 a „praktikus munkamegosztás" alapján állva, - az irodalomnak
kivételesen fontos szerepet szántak a forradalom végigvitelében. A politikát a gazdasági
felszabadításért folyó harc vezetőerejének tartották, olyan cselekvésformának tehát,
amely megteremti az új társadalmi rend kereteit, de csak a kereteit, s ezzel mintegy
lehetőséget ad ahhoz, hogy a forradalom erről az alapról indulva, tovább menjen és
kiteljesedjék. S ebben a kiteljesítésben várt volna kivételes rendeltetés az irodalomra és
kultúrára. Az aktivisták a politikai küzdelmet eszköznek tekintették, s az ember önmagára találását, az új kultúrát tartották a ce'/nak. Fölismerték az eszköz és a cél
dilemmáját, s elutasították a politika föltétlen primátusát, de mindenfajta kompromisszumot is, amely a művészet és politika egyeztetését célozta. Az irodaimnak a morális
forradalmat, a létezés forradalmasítását kell képviselnie, az egyéni lélekben kell gyökeres
változást elindítania, mert a forradalom jövője azon áll vagy bukik, hogy mekkora lesz a
lelkekben a forradalmi erő. A művészet tehát cselekvő életforma, vagy azzá kell válnia, s
nem egy osztály tagjaihoz szól, hanem általában az emberekhez, az egész emberiséghez. A
proletkult a művészetet osztályművészetnek, proletárművészetnek fogta fel, az aktivisták
ebben szűkítést, redukciót láttak, ők minden vonalon a teljességet akarták, korlátozás
nélkül.
Kétségtelen, hogy az aktivisták, miként általában az avantgarde művészei, az
Abszolútum elérésére törtek, ám az aktivisták teljesség-igénye gyökeresen különbözött
attól a fajta teljességtől, amely a „tiszta", a nem-politizáló avantgarde eszménye volt, és
amely az arisztotelészi mimézis elv tagadásában öltött alakot. A magyar avantgarde is eljut
majd a művészetszemléleti fejlődésnek eme szakaszába, de csak a forradalom bukása után, a
húszas évek elején, a konstruktivizmus és a szürrealizmus esztétikájának indíttatására. Az
aktivisták a forradalom idején még nem vallották azt, amit majd később ők is magukévá
tesznek, hogy a mű önmagában érvényes, s független a jelentéstől és az utánzástól. Benne
álltak a társadalom mozgásában, erkölcsi támogatást és ösztönzést kaptak a forradalmi
baloldal politikájától s ahhoz, hogy támadólag léphessenek fel a meglevő társadalmi rend
normáival szemben, a politikai forrongás is hozzásegítette őket. Mindamellett az aktivisták már 1918—19-ben ráléptek arra az útra, amely az arisztotelészi poétika érvényességi
köréből kifelé vezetett.
Az aktivisták forradalomelmélete - a forradalom hónapjaiban, s csak akkor - Lukács
György felfogásához állt legközelebb, noha személyi ellentét vagy ellenszenv választotta
el a Ma íróit a híres filozófus-népbiztostól, aminthogy Lukács sem kedvelte az aktivistákat, őt meg alighanem Kassák és társainak nyersesége, helyenként erőszakolt stílusa, az
elvont gondolkodást elvető spontaneitása, írói kiforratlansága taszíthatta. De nemcsak a
személyi ellentét —, az is óvatosságra kell hogy intsen bennünket a gondolatanalógiák
vázolásánál, hogy míg Lukács, a marxizmus ismeretében, teoretikus rendszerességgel
'Kassák Lajos előadása a Ma első agitatív estjén. Vörös Lobogó, 1919. április 17.
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fejtette ki nézeteit, addig az avantgarde írói erre nem törekedtek - de meg nem is
törekedhettek volna —, ők a program, felhívás, manifesztáció formájában nyilatkoztak
meg. Amiben Lukács és az aktivisták találkoztak, az a korban felmerülő kérdések morális
szempontú megközelítése és a morális szempont elsődlegességének hangoztatása. Lukács
kiindulópontja az volt, hogy megkülönböztette Marx szociológiáját és történetfilozófiáját,
mondván, „sokaknak figyelmét elkerülte, hogy a rendszer két kardinális része, az osztályharc és az osztálytagozódást és vele bármilyen elnyomatást megszüntető szocialista
államrend ( . . . ) nem egynemű fogalom-alkotás termékei. Az első a marxi szociológia
ténymegállapítása: a társadalmi rend eddig mindig létezett, és mindig szükségképpen
létezett mozgatóereje ( . . . ) A másik a marxi történetfilozófia utópikus posztulátuma:
erkölcsi célkitűzés egy eljövendő világrend számára." 3 Lukács interpretációja szerint a
szociológiai ténymegállapításokból nem vezethető le az új világrend, a szocializmus megvalósulásához akarati erőre van szükség, az „erkölcsi célkitűzés"-t akarati erőfeszítéssel
lehet a valóságba átültetni. „Ez az akarat teszi — írja Lukács — a proletariátust az
emberiség szociális megváltásának hordozójává, teszi a világtörténet messianisztikus
osztályává. " 4
Lukácsnál a világtörténeti távlatú proletáröntudat vagy egyáltalán a világtörténeti
öntudat az, ami a végcélhoz eljuttatja a forradalmi mozgalmat. S ebből a szempontból
nála is összeütközik a taktika és etika: a konkrét, történelmi feladatok végrehajtása során,
vagyis a taktikai, reálpolitikai lépések megtételekor elhomályosul a végcél.
A taktika kompromisszumvállalással jár együtt, és „így minden esetleges pillanatnyi,
bár fölötte problematikus előnye ellenére végzetes az igazi végcél szempontjából". 5 Ha
más szavakkal, Kassák és csoportja is a kompromisszumot utasította el, s náluk éppúgy
megtaláljuk az új öntudatnak ugyanazt a mítoszát, amit Lukácsnál. S az aktivizmus
szintén a végcél szférájában vagy illúziójában folytatta tevékenységét, mindenféle
fokozatosság megkerülésével, a messianizmus optimizmusa átlendítette ezt az irodalmi
mozgalmat is a végcél megálmodott közelébe. (Csak közbevetőleg jegyezzük meg, hogy a
Tanácsköztársaság Kormányzótanácsa is, a hatalom megragadása után, egy-két hét leforgása alatt a rendeletek sorát bocsátotta ki a javak köztulajdonba vételéről, az intézmények államosításáról. A taktikai fokozatosság elvét tehát a politika sem ismerte, bár az
intézkedések gyors meghozatalába az idő sürgetése és a Tanácsköztársaság elszigeteltsége
is beleszólt.) A kompromisszum elutasítását az etikai igényesség, megalkuvástalanság
jeleként szemlélhetjük, morális pátosz telítette azt a felfogást, mely szerint a napi érdek
képviselete lezülleszti a történetfilozófiai megbízatást, de ez a „baloldali etika" felfedte a
gyakorlattal való szegényes kapcsolatot is, amely egyaránt jellemezte Lukács ekkori
gondolatmenetét, s az avantgarde „előreszaladását" is. A messianizmus a végcélban élt, a
gyakorlati élettel alig érintkezett: ezoterikus, szektáriánus álláspontot fejezett ki az élettel
szemben.
Az ezoterikus szektarianizmus világmegváltásról szőtt ábrándja utópiába torkollott, és
az utópizmus egyformán benne élt Lukács 1919-es cikkeiben és az aktivisták nyilatkozataiban, de míg a messianizmus tovább kísérte Lukácsot a proletárdiktatúra bukása
3
Lukács György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. 1918. - Történelem és osztálytudat.
Bp. 1971. 13.
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után is, a Történelem és osztálytudat megírásáig (1922), addig az aktivisták útja 1919
után más irányba kanyarodott. A magyar avantgarde eszmekörével való érintkezést tehát
Lukács még 1918-tól 1922-ig tartó fejlődési szakaszára sem terjeszthetjük ki, arra az időre
sem, amelyről ő maga állapította meg Utam Marxhoz című pályarajzában, hogy ekkori
tanulmányait, a marxizmus elméletének elsajátítására irányuló erőfeszítésével egyidejűen,
az etikai idealizmus eszméi hatották át. S még egy megjegyzés kívánkozik ide. A forradalom hónapjaiban a messianisztikus utópia széles körökben hatott, mondhatnánk, megszabta az időszak publicisztikus hangnemét: a forradalom valódi megértésétől és elfogadásától távol álló írók és újságírók is a világ azonnali átalakulásáról írtak lelkes és
lelkendező cikkeket, nyilván sokan teljes jóhiszeműséggel, de általában a tárgy alapos
végiggondolása nélkül. Az aktivista csoport kivételnek számított, az ide tartozó írók a
forradalmat komolyan vették, életüket tették rá, s ha nem is mély elméleti felkészültséggel,
mindenesetre lázadó írói múltjuk fedezésével és munkásmozgalmi tapasztalattal álltak a
forradalom oldalára, nem pedig a közhangulat hatására.
Az aktivisták is bíztak a gyors és közeli változásban, az ő szemük előtt is ott lebegett
az új társadalom utópiája, mégsem szakadtak ki teljesen az adott viszonyok empirikus
valóságából. Sőt, ez a valóság oly erősen élt tudatukban, hogy voltaképpen kettéhasadt
írói egyéniségük: egyik felével a jövő perspektívájában éltek, másik felével hozzátapadtak
a sivár jelen munkásnyomorához, a nagyvárosi élet embervegetációjához, melyet naturalista komorsággal, kietlenséggel ábrázoltak, főként szépprózai műfajokban. Forradalmiságuk a lehangolóan nyomorúságos világban is megnyilatkozott : expresszionista stílusban,
az igék felrázó hatásával és rövid jelenetekben, mozgalmasságra törekvőn rajzolták a
nyomort, szereplőik elesettségét, tragédiáját. A naturalista-expresszionista novella a jelen
valóságának, a gyökeres változtatásra megérett helyzetnek, a vers a történetfilozófiai
végcélnak, a jövő perspektívájának a műfaja volt. Az idő e két dimenziója között tátongó
szakadékot a különleges szerepre kiválasztott avantgarde művészegyéniség hidalta át. A
teremtő művész, aki a forradalom igazi motorja.
(Forradalom és írói szerep) Az avantgarde írói abból indultak ki, hogy az ember
közösségi, társadalmi lény, s azért álltak szemben a Nyugat íróinak esztétizmusával, mert a
pusztán esztétikai kultúrában nárcisztikus individualizmust láttak, s az egyéni szabadság
ideológiájában a polgári osztály ideológiáját ismerték fel. Gyűlölték az egyéniség-kultuszt;
hirdették, hogy a társadalmi determináltság alaptörvény, az ember életének alapvető
közege a történelmileg meghatározott társadalmi rendszer. Közelebbről meghatározva: a
munkásnyomort és világháborút szülő kapitalizmus az a környezet, mely megnyomorítja
az embert, az egyéniség szabad kibontakozását meggátolja. Az aktivisták — anélkül, hogy
filozófiailag ennek tudatában lettek volna — felismerték az elidegenedés jelenségét, s
minden erejükkel ellene próbáltak küzdeni. Erkölcsileg botrányosnak tartották, hogy
egyik oldalon felhalmozódott a magántulajdon, s ezzel szemben, a másik oldalon, az embernek puszta munkaereje maradt, s ez a helyzet az embert tőle idegen erők uralma alá hajtotta. Az avantgarde íróinak ideája az volt, hogy az emberek közösen intézzék életüket,
megdöntve a tőke uralmát, kollektív erőfeszítéssel vegyék kézbe sorsuk irányítását.
Az elidegenedés társadalmi jelenség, de egyben olyan is, „amelynek elsődleges működése az egyes embert mint egyes embert érinti" — írja Lukács. 6 Az avantgarde írói e
6
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jelenséget társadalmi oldalról közelítették meg: a hibásan működő társadalmi rendszert
látták maguk előtt, makro-méretekben gondolkodtak, az egyéni sorsot mint a társadalom
összműködésének lecsapódását szemlélték. A rosszul berendezett világgal gyűlt meg a
bajuk. De nyomatékosan érzékelték azt is, hogy a társadalom elidegenült hálórendszere
befonja az egyén mindennapi életét, s hogy végül is ebből a helyzetből céltudatos egyéni
cselekvéssel lehet kiszabadulni. Erre a szerepre a kollektív individuum, az avantgarde
művész a legalkalmasabb. A kollektív individuum: az önelidegenülését leküzdő ember, aki
cselekvésével, a művészi kreativitással saját elszigeteltsége, partikularitása fölé emelkedik és
az emberiség képviseletében tevékenykedik. Társadalmiasult egyéniség, a jövő zseniális
előfutára, megvan hozzá a képessége, hogy azt, ami a társadalomból, az egyének összességéből hiányzik, önmagában megteremtse, és példaként a közösség elé állítsa. A Kollektív
individuum tehát önmagában hajt végre forradalmat, s ez az igazi forradalom, mert nem a
külső viszonyokat, hanem magát az embert, a belső embert forradalmasítja. Ahogy Kassák
írta épp Kun Bélához szóló levelében: „Nálunk az élet célja nem az osztályharc, mert az
osztályharc csak eszköz az abszolút emberhez, akinek egyetlen életformája a forradalmas
akció". 7
Az avantgarde irodalomnak ez a felfogása is korlátlanul szabad önkiélést biztosít az írói
alkotás számára. A „kollektív individuum" összetétel mindkét tagjára egyforma hangsúly,
méghozzá polemikus hangsúly esett. A „kollektív" egyoldalú kiemelése azt jelentette
volna, hogy valamely közösségi cél érdekében az alkotó egyéniség saját individuális
érdekeit alárendeli a közösségi, társadalmi érdeknek; az „individuális" egymagában
szerepeltetése a társadalmi érdek szem elől tévesztését vonta volna maga után. A kollektív
individuum — Lukács ontológiájából vett fogalmakkal élve — a partikularitás és a nembeliség szintézise, amely a művészi kreativitásban ölt testet.
Kassák nem győzte eleget hangoztatni, hogy az aktivizmus teremtő művészet, s ezzel a
közkeletű, elterjedt fogalommal, amely a művészet általános és mindenkori ismérve, azt
akarta kifejezni, hogy az aktivizmus nem csupán utánozza az életet, de nem is csak az író
lelkéből merít, hanem valami többletet nyújt, kinyilatkoztatván az irodalom fejlődésének
új állomását. Az aktivizmus tiltakozott a proletár-művészet reduktív jelszava ellen,
mindamellett a mozgalom, a forradalom idején nem osztály feletti művészetet akart
létrehozni: az elnyomott emberekhez, a néphez szólt — ahogyan ezt Kassák világosan
megfogalmazta egyik programcikkében. 8 A népet, mindenekelőtt a proletariátust,
romantikától mentesen szemlélte, nem istenítette, hanem józanul gondolkodott róla —
olyan tömegnek látta, amelyet még ezután kell igazán felszabadítani. S erre a szerepre az
aktivisták maroknyi kis csoportja hivatott; azok az emberek, akik magukban, saját
egyéniségükben felszabadultak és megtisztultak a múlt testi-lelki gátlásaitól, s ilyenformán
a többség számára utat mutathatnak. A proletariátus még nem ébredt tudatára annak,
hogy mi a hivatása a kultúra és az erkölcs forradalmasításában, márpedig a gazdasági
felszabadulást, a gyomor kielégítését épp ennek a kulturális forradalomnak, az emberi
alkotóerő kibontakozásának, a spontán öntevékenységnek kell követnie, mert — írta
Kassák - „mi magát az alig körülhatárolható végcélt, a lelkében újjászületett embert
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zászlózzuk a forradalom elé". 9 Nem az új gazdasági rend, hanem az űj kultúra a cél, s
mivel a kultúrát nem a társadalmi viszonyok teremtik meg, hanem az emberek alkotják,
ehhez olyan vezetőerőre van szükség, amely önmagában hordozza a megszakítatlan
forradalmiságot, lényegéhez tartozik a forradalmi akciók sorozata, a végtelen forradalom.
A forradalom végnélküliségének letéteményese a művészet, s az aktivista teremtő
művészet ilyenformán tehát forradalmi művészet, s az a világtörténelmi hivatása, hogy az
élet minden területén új öntudatot adjon az embereknek. Az így felfogott irodalom nem
tematikuson, nem a proletártéma pártfogolásában különbözik a hagyományostól vagy a
szociáldemokrácia eszmekörét megszólaltató írók munkásságától, hanem az irodalmat
minden ízében átható világszemlélet minőségében. Az aktivisták morális forradalma
poétikai forradalommal járt karöltve, s öntudatukat részint abból merítették, hogy új
poétikájukban is vüágszemléletük nyilatkozott meg: műveik expresszivitása forradalmi
hitvallásukat sugározta.
A művészet szerepének e felfogása elvitatta a párttól azt a jogot, hogy beleszóljon,
vagy épp irányítsa a kulturális, irodalmi életet. Az aktivisták lépten-nyomon hangoztatták, hogy a párt a feladat ellátására egymagában képtelen, mivel társadalmi helye arra
kötelezi, hogy lépésről lépésre haladjon előre, taktikai érdekeket képviseljen, és vállalja a
napi szükségletekből eredő kompromisszumokat. Az aktivisták a taktika, stratégia és
végcél három fokozatából a taktikát teljes egészében elvetették, s önmagukat a stratégia,
az új emberi öntudatot képviselő mozgalom megvalósítóinak látták, mely közvetlen
átmenetet képez a végcélhoz. Az avantgarde írói számára így azután bármilyen megalkuvás, még a végcél érdekében hozott kompromisszum is mozgalmuk halálát jelentette
volna, mivel, úgy vélték, minden soruknak a történetfilozófiai megbízatást, az emberek
teljes felszabadítását kell szolgálnia. „Ami ezen a lendületen kívül esik, vagy ezt a
cselekvést lépcsőfokosan segíti előre, merőben lokális érdek, taktikai kérdés, pártharc —
szociáldemokrácia" - írta Kassák. 10 Kassáknak ez a cikke már a Tanácsköztársaság
fennállása idején, áprilisban jelent meg, de előadás formájában előbb, a hatalomátvétel
előtt, februárban hangzott el, Kun Béla bebörtönzése idején. A cikk éle a szociáldemokrácia ellen irányul, de nem kétséges, hogy általában a pártok ellen, beleértve a
kommunista pártot is. Kassáknak Kun Bélához intézett nyílt leveléből kiviláglik, hogy ő
és társai vállalták a kommunista párttal a szövetséget, de csak az eszmei szövetséget;
ahogyan a levél megfogalmazta: „Minden pártpolitikán, nemzeti és faji ideológián túl a
soha be nem érhető végcél felé indítottuk el harcunkat az emberért, akiben a világ képe
él". 1 1
Kassák és társai a művészetet nem önmagáért valóan, hanem a forradalmi végcél
szolgálatában pártosan fogták fel; mozgósító, katartikus hatást reméltek tőle, rendkívüli
hatékonyságot tulajdonítottak neki, de a párttal mint szervezett formával nem kívántak
kapcsolatra lépni, mivel, úgy vélték, a párt-jellegű szervezet szerepét az irodalomban az
avantgarde írócsoport tölti be, amelynek tagjai egyenként és összességükben, mint a jövőt
anticipáló kollektív individuumok, túlnőttek a pártforma keretein.
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Az aktivistákat a kétszeres utópia eszmeköre ragadta magával, öszönözte cselekvésre a
forradalom idején. A messianisztikus szektarianizmus alapjáról a közeli világforradalom
eljövetelében reménykedtek és az irodalomra kivételes feladatot osztottak ki az új
öntudat elterjesztésében, a végnélküli morális forradalom végigvitelében. Messiás-várók
voltak,s egyszersmind önmagukat Messiás-szereppel ruházták fel. A forradalom bukásával
ennek a jövő-perspektívának és vátesz szerepének illúziós jogosultsága is összeomlott.
Kassák kollektív individuuma a költőszerep értelmezésében jelentős fordulatot hozott,
az ő társadalmiasult egyénével űj költőtípus lépett a magyar irodalomba: a gerilla költő
típusa, mely közbülső helyet foglal el a 19. századi vátesz és a 20. századi pártköltő, a
partizán magatartásformája között. Király István részletesen elemezte Ady-monográfiájában a vátesz, az íróapostol fogalmát, azt emelve ki, hogy „a rendellenesen fejlődő,
megkésetten polgáriasuló" kelet-európai paraszt országok irodalmában szinte nemzeti
vonássá vált a váteszi gondolat. „A vátesz - ha Isten megbízásából is, de - mindig egy
népet képviselt", miként Petőfi és Ady is. Ez a tudat kapcsolta Adyt Petőfihez, s Ady azt
a költőt csodálta elődjében, „aki tíz millió embernél tisztábban látott/jobban látott". 1 2
Az apostoli küldetéshittel nemcsak a népképviselet járt együtt, hanem az arra való igény,
hogy a vátesz-költő népe hivatott vezetője legyen: egyszemélyben törvényhozó és a
törvények beteljesítője. Próféta, aki ismeri vagy megjövendöli az utat, amerre nemzetének
haladnia kell. A vátesz-költő, mint a közösség élő lelkiismerete, magába gyűjti a gondokat,
fölismeri a tennivalókat, s ezáltal, mivel ő a legmesszebbre látó, hivatott lesz arra, hogy az
embereket vezesse. Előre tekint, ismeri— ismerni véli — a jövőt, innen fakad verseinek
lelkesítő, felrázó pátosza. Mint tűzoszlop jár a tömeg előtt.
Kassáknak Ady halálára írt cikke azt húzta alá, hogy „meghalt vele a magyar nemzeti
líra legnagyobb reprezentánsa is ( . . . ) fajának minden baját és konokságát szintetizáló
ember ( . . . ) Adyval egy nagy politikai és művészetfilozófiai korszak záródott le". 1 3
Nem Kassák volt az egyetlen, aki Adyban egy korszak végét, s halálával a nemzeti líra
nagy fejezetének lezárulását állapította meg, ám Kassák rövid nekrológja épp azt tartotta
szükségesnek kiemelni, hogy akkor már, 1919-ben, „az emberiség sorsa fáj a költőnek",
márpedig Ady a vátesz ama típusa volt, akinek küldetéshitébe belefonódott a nemzet
sorsáért érzett aggodalom. A magyar vátesz-költők a nemzet apostolainak szerepében
léptek fel, egyéni elhivatottságuk abból merített erőt, hogy költészetükben a nemzeti sors
képe jelent meg, a mulasztások, hiányok és távlatok képzete, a változtatni akarás erkölcsi
szenvedélyébe ágyazottan. A költői egyéniség összeforrott a nemzeti sors átélésével,
ahogyan Lukács írta Adyról: „Rendületlenül hitt saját váteszi rendeltetésében: abban,
hogy az ő hivatása, egyéni élete ellentmondásaival együtt, ellentmondásain keresztül,
kifejezésre hozni a magyar nép egész tragédiáját". 14
Lukács a vátesz-fogalmat egyébként nem használja, helyette a pártköltő vagy a
politizáló költő kategóriájával él, s magát a fogalmat a legáltalánosabb értelemben fogja
fel, mondván, hogy minden író „azzal, hogy ír — politizál, pártot vállal. A kérdés csak az:
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'Király István: Ady Endre. Bp. 1970. И. к. 2 9 3 - 3 0 1 .
Kassák Lajos: Ady Endre. Ma, 1919. febr. 26.
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Lukács György: Ady, a magyar tragédia nagy énekese. - Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp.
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milyen fokú tudatossággal teszi e z t . " 1 5 A tudatosság szerint három fokot különböztet
meg: az első az öntudatlanul, igen gyakran akarata ellenére politizáló író, a második az
„emberi nem haladásáért, magasabb fejlődéséért harcoló író, aki „a költészet eszközeivel
feltárja a haladás útját, mozgató erőit, az ellene szegülő külső és belső hatalmakat", 1 6 míg
a harmadik a tulajdonképpeni politikai költő, a pártköltő. Ezután Lukács még további
megszorítást is tesz, és hangsúlyozza, hogy a pártköltő előbb lép föl, mint a modern
szervezett pártok. Számos nagy pártköltő nem tartozott, nem tartozhatott párthoz. Ami a
párt és pártköltő viszonyát illeti, azt különlegesnek nevezi: „A pártköltő sohase vezér
vagy sorkatona, hanem mindig partizán. Vagyis, ha igazi pártköltő, mély egyetértésben
van a párt történeti hivatásával, a párt által kijelölt nagy stratégiai útvonallal. Ezen belül
azonban egyéni eszközeivel szabadon, saját felelősségére kell, hogy megnyilatkozzék. Ez
nem jelent sem anarchiát, sem véletlenszerű összefüggést, csupán a párttevékenység és a
pártköltő lényeges vonásai közti helyes kapcsolatok helyes felismerését és megfelelő
gyakorlati alkalmazását". 17
Lukács Pártköltészet című előadása 1945-ben, József Attila halálának évfordulóján
hangzott el, s gondolati vonalvezetése s maga a partizánelmélet a pártköltő szektásbürokratikus értelmezése ellen irányult, vagyis az ellen, hogy a pártköltő feladatkörét
taktikai jelszavakhoz, kicsinyes napi szükségletekhez alkalmazva szabják meg. Negyedszázados történelmi tapasztalat állt Lukács mögött, amikor a partizánelméletet — ami az
irodalmi pártossággal egyenlő — megfogalmazta, s túllépett már a szektarianizmus mindkét
változatán, annak messianisztikus és bürokratikus formáján egyaránt.
A partizán és a gerilla részint szemantikailag semmiben sem különbözik egymástól,
közös jellemzőjük, hogy egyik sem reguláris harcos, de az utóbbi évtizedek háborúi és
felszabadító harcai nyomán jelentéstartalmuk módosult: míg a partizán a megszálló
hatalom ellen fog fegyvert, addig a gerilla az elnyomó erőszakszervezet ellen robbant ki
felkelést, azzal a céllal, hogy a felkelés szikrája a forradalom tűzvészét lobbantsa lágra. A
gerillák kicsiny csoportot alkotnak, s mint radikális, türelmetlen forradalmárok, a forradalom tűzcsóváját vetik a még alvó, néma, felrázatlan nép soraiba. Mint minden hasonlat,
sántít az is természetesen, ha Kassák 1918-19-es kis létszámú aktivista csoportját, a
kollektív individuumok elszánt kis csapatát gerillának nevezzük. A megnevezést az teszi
mégis elfogadhatóvá, hogy a „kollektív individuum", a belsőleg forradalmasuk avantgarde
művész a maga alkotását cselekvésnek, sőt a forradalom bombájának szánta, amely
hatásával forradalmasító akciókat indít el. Az 1918-as és 1919-es magyar forradalom
vértelen volt, testvérháború, illetve polgárháború nélkül zajlott le, a proletariátus — a
szovjettel összevetve — könnyűszerrel hódította meg a hatalmat. Kassákék minden erővel
azon voltak, hogy a forradalom lendüljön tovább, teljesedjék ki. A lélek, az erkölcs
felforgatói akartak lenni egy elmaradott országban; a teljes életet szerették volna
másokkal is meghódíttatni, az avantgarde irodalom erőszakos, felrázó, expresszionista
eszközei segítségével.
Azok a forradalmárok, akik nem a felszíni lelkesedés árján úsztak, hanem életvitelükben vagy gondolatilag mélyen azonosultak 1918 és 1919 tartalmával, kétféleképpen
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válaszoltak a vértelen forradalom eseményeire és ezen belül is főként arra, hogy a politikai
meg a társadalmi változások nem egyforma sebességgel és erősséggel követték egymást.
Többek szemében, a hatalom megragadása után, a forradalom hordozására elsősorban
hivatottak szubjektív fölkészültsége lett a döntő láncszem; vagyis az, hogyan áll helyt,
miként felel meg világtörténeti hivatásának a magyar munkásosztály. Az egyik válasz
szerint a fizikai és erkölcsi megpróbáltatás katarzisában, a morális erők felszabadító
hatásában kell bizakodni. Lukács György, ha szabad így mondani, egyenesen örömmel
üdvözölte azt, hogy intervenciós csapatok támadtak rá a fiatal Tanácsköztársaságra, mert
„csak a veszedelem, a végső küzdelem, az önfeláldozás" 18 hozhatja meg a proletariátus
öntudatának erősödését, egységbe forrását, világproletárrá fejlődését. Ezzel az ezoterikusán elméleti föltevéssel nem állt ugyan szemben Kassáknak és művészbarátainak
álláspontja, de az adott helyzet felmérésében mégis lényegesen eltért tőle. Józanabbul és
szkeptikusabban ítélték meg a társadalomban működő forradalmi tendenciák mértékét és
kilátásait, a munkásosztály körében szerzett személyes tapasztalataik nyomán, nem
reméltek gyors, átütő erejű és széles körű forradalmasodást. A forradalom győzelme és a
nép tényleges helyzete között, ha szakadékot nem is, föltétlenül inadekvát viszonyt
láttak. Ezért ők nem a fegyveres harc, hanem a költői szó megtisztító hatásában reménykedtek, de ugyanúgy, mint Lukács előtt, őelőttük is a morális újjászületés perspektívája
lebegett.
A gerilla-költő magatartásformája forradalomban született, s a forradalom bukásával
meg is szűnt létjogosultsága. 1919 után Kassáknak és társainak a visszavonulás keserű
élményeit kellett megismerni; a lemondást, amely végül néhányukat a konstruktivista
mesteremberség vállalásáig hátráltatta vissza.

1
'Lukács György: Népszava, 1919. április 22. - Mindenki újakra készül. Szerk. József Farkas. Bp.
1967. IV. köt. 218.
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HERMANN ISTVÁN

A T A N Á C S K Ö Z T A R S A S A G ELŐKÉSZÍTÉSE:
LUKÁCS ÉS KÖRE

Kevés meglepőbb tény volt a 20. században, mint Lukács György csatlakozása a
kommunista mozgalomhoz 1918-ban. Meglepte ez az olyan írókat is, mint Thomas Mann,
akik már a század elején a Neue Rundschaun keresztül megismerkedtek Lukács felfogásával. Meglepte továbbá Max Webert és körét, akikkel Lukács a tízes évek folyamán
igen szorosan együtt dolgozott, és akik végig megmaradtak a leghatározottabb polgári
állásponton. De meglepte ez a lépés Lukács barátainak egy részét is Magyarországon, mert
hiszen egyáltalán nem értették, hogy ez a rendkívül elvont és főként etikai, esztétikai
problémákkal foglalkozó gondolkodó miképpen került kapcsolatba egy gyakorlati
mozgalommal, és miképpen lett egyúttal e mozgalom egyik legjelentősebb politikai
személyisége. A kérdőjelek mint látni fogjuk, bizonyos értelemben szükségszerűek voltak.
Lukács egész pályakezdete telítve volt azokkal a sajátos vonásokkal, melyeket a német
szellemfilozófia általában megtestesített. Következésképpen a szellemtörténeti irányzatnak megfelelően Lukács, aki gyakorlati szempontból a Thália, tehát egy korai modern
színházi társulat megszervezésén kívül mindenféle konkrét gyakorlati problémától távol
állott, egész szellemi arculatában a magyar polgári osztály tagjaként szerepelt a köztudatban. A kérdés az, hogy mi volt ennek a polgári osztálynak az a benső sajátsága, mely
Lukácsot végeredményben szinte űzte, hajtotta a nagy válaszút felé. Lukács szellemtörténeti beállítottsága telítve volt a Simmeltől átvett és továbbfejlesztett romantikus
antikapitalizmussal; de milyen mozgás alakította ezt olyanná, hogy a filozófus a
kommunista pártba való belépési nyilatkozatot aláírta? S mi volt az oka annak — végül
—, hogy Lukács magyarországi barátai, az úgynevezett Vasárnapi Társaság tagjai közül
többen, mint pl. Fogarasi Béla vagy Balázs Béla vele együtt léptek be a KMP-be.
S ugyanakkor mi az oka annak, hogy a Vasárnapi Társaságnak, tehát Lukács baráti
körének igen nagy része mégis kívülmaradt a kommunista párton, és olyanok, mint Fülep
Lajos vagy Tolnay Károly művészettörténészek, Häuser Arnold esztéta, Mannheim Károly
szociológus és filozófus - hogy csak a legjelentősebbeket említsük - korántsem
azonosították magukat Lukáccsal, és mind a Tanácsköztársaság idején, mind pedig a
későbbiekben nem volt kapcsolatuk a kommunista mozgalommal.
A „rejtély

gyakorlati része

Furcsa módon a közvetlen praxis oldaláról tekintve Lukács útjában csaknem semmi
sem volt, ami a kommunista mozgalom felé mutathatott volna. Nem azért, mert apja az
egyik legjelentősebb magyar bank igazgatója volt és nem is azért, mert soha semmiféle
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konkrét kapcsolata a munkásosztállyal 1918-at megelőzően nem létezett. Ezek olyan
abszolút külsődleges jegyek, melyekről ebben a vonatkozásban csak azért érdemes
beszélni, mivel nem jelentettek semmiféle ösztönzést Lukács számára. Igaz, hogy időnként föl-fölmerül nála az a lehetőség, hogy a modern művészetet esetleg a szocializmus
teremtheti újjá, de amint fölmerül a gondolat, azonnal el is kanyarodik tőle. így ír pl. a
modern drámáról szóló könyvében:
„Nem volna nagyon nagy túlzás azt mondani, hogy a teljesen kiépített marxista látás
semmi egyéb, mint egy végtelen távoli horizont nézése, olyan távolié, hogy a messze
távolba elvesző tekintet előtt az egyes részletek különbségei alig jönnek tekintetbe . . . A
szocializmus rendszere és világnézete, a marxizmus, szintézis. A legkegyetlenebb és a
legszigorúbb szintézis — talán a középkori katolicizmus óta. Kifejezésére, ha majd megjön
az ideje, hogy művészi kifejezést nyerjen, csak egy, ez utóbbi igazi művészetéhez
(Giottóra és Dantéra gondolok elsősorban) hasonló szigorúságú forma lehetne alkalmas,
nem a mai idők létrehozta, csak egyéni, az egyéniséget a végletekig árnyalatokba vivő
m ű v é s z e t . . . Ma még a legtöbb igazi szocialista is csak gondolkodásában, csak politikai és
társadalmi meggyőződéseiben stb. az; ezekkel közvetlenül össze nem függő életformáit
még egyáltalán nem hatotta át világnézete . . . Az ő művészetük nem lehet más, mint a
nagy rend művészete, a monumentalitásé." 1
Ez a felfogás azt mutatja, hogy Lukács elképzelései a marxizmusról pályája elején
mennyire homályosak voltak. Ez nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy jórészt — bár
nem teljességgel — másodkézből voltak csak ismeretei Marxról. De sokkal inkább tudható
be annak a végtelen távolságnak, ami Lukács és mindenfajta gyakorlati politika között
fennállt, A szociáldemokrata mozgalommal akár annak gyengesége, akár vezetésének
opportunizmusa és bürokratizmusa miatt nem lehetett kapcsolata. Magukkal a néptömegekkel valamint a munkásmozgalom szerveivel szintén nem találhatta meg a hangot a
szellemtörténeti filozófia bűvöletében és légkörében élő fiatalember. De ugyanígy nem
találta meg a hangot és a kapcsolatot a társadalom számos más, jelentős rétegével sem. A
korszak nagy társadalmi problémáit Magyarországon a költészet fejezte ki, mégpedig Ady
költészete, mely egyszerre volt telítve a baudelaire-i modern líra tendenciáival és a magyar
hagyományokkal. De Ady költészete maga is valami furcsa és sok szempontból magányos
jelenség volt. A magyar fejlődés előtt a korban három probléma megoldása állt, és a
három problémát egyszerre kellett megoldani. Ady tudta ezt, és minden kérdésben a
leghatározottabb választ adta. Az első ilyen kérdés az 1848-hoz és ezzel együtt a
Petőfihez való viszony. Itt Ady válasza az volt, hogy 1848 legjobb hagyományait és
elsősorban Petőfi forradalmiságát lelkesen vállalta. A második kérdés a néptömegekhez
való fordulás, a néptömegekre apellálás gondolata volt. Ady a leghatározottabban és
legnyíltabban fordult közvetlenül a néptömegekhez. Végül a harmadik a nemzetiségi
kérdés volt, a Duna mentén lakó nemzetek összefogásának meghirdetése, mely szintén
gyönyörű költői kifejezést kapott Ady költészetében.
Mindenki, aki kereste útját, szükségképpen el kellett hogy érkezzék igenlő vagy tagadó
értelemben Adyhoz. Ady zászlajává vált a kor polgári haladásának, de úgy, hogy Adyt
nem egészben, hanem csupán részben tudták vállalni azok, akik a demokráciáért kívántak
küzdeni. Volt olyan réteg, melyet megragadott a Duna menti népek összefogásának
1
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gondolata (pl. Jászit), de ez a réteg nem volt képes olyan határozottan állást foglalni az
1848-as forradalommal kapcsolatban, mint Ady Endre. Voltak, akik a magyar forradalom
emlékét igyekeztek föltámasztani, de ők viszont nem tudtak a szélesebb néptömegekre
apellálni, mint azt Ady tette stb.
Mi volt e jelenség oka, s különösen mi volt az oka annak, hogy Lukács, aki a
leglelkesebben írt Ady egyik korai kötetéről, (a Vér és aranytól), szintén azok közé
tartozott, akik a gyakorlatban képtelenek voltak Ady egész programját, vagyis mindazt,
ami által Ady szerint a magyar demokrácia korszerűvé lehet, a maguk számára vállalni?
Azt hiszem, azért, mivel a magyar polgárság a maga egészében igen kevéssé volt előkészülve a korszerű feladatokra. A polgárság első generációja, mely még 1848 napjait is
átélte, az 1848-as vereségtől derékba tört. A polgárság második generációja az osztrák és
magyar uralkodó osztályok kiegyezése talaján érezvén a maga gyengeségét, összenőtt a
feudális jellegű dzsentri világgal. Ady egyenesen arról beszélt, hogy nálunk „egy gerinctelen, urizáló hajlamú polgárság termett". Viszont a 20. század elejére felnőtt a polgárság
harmadik nemzedéke, mely már nem élte át 1848—49 bukását, és mely olyan rétegeket is
magába foglalt, melyeknek nem kellett megegyezni az államapparátust irányító
dzsentrivel. Ez a harmadik réteg különböző elemekből tevődött össze. Ide tartozott az a
zsidó polgárság, melynek apáit a hatvanas évek folyamán emancipálták, és engedték
belépni a magyar társadalmi életbe. Ide tartozott továbbá az a polgári réteg is, mely a
kilencszázas évek polgári konjunktúrájából nőtt ki és erősödött meg. S végül ide tartoztak
mindazok, akik mint Ady, a dzsentri léttől és életformától megundorodva a polgári
fejlődés útjai irányába orientálódtak.
E réteg értelmisége a tudomány és a művészet új orientációját kereste. így jött létre
már a kilencszázas évek elején a Társadalomtudományi Társaság, amelyben olyan jogászok
és filozófusok valamint társadalomkutatók léptek fel mint Pikier Gyula, Somló Bódog,
Jászi Oszkár stb., és így jött létre előbb A Hét című folyóirat, majd a Nyugat, melyeknek
célkitűzése a polgári irodalom elterjesztése és magyar talajon való fölvirágoztatása volt.
A Nyugat és a Társadalomtudományi Társaság sem tudta azonban megteremteni konkrét
tömegkapcsolatait. Ügy tűnt, hogy elvont tudományos, illetve elvont művészi ügy marad a
Társaság, illetve a folyóirat.
Jellemző, miképpen értelmezi maga Lukács is e vonatkozásban Ady költészetét: „Ez az
Ady Endre és minden magyar entellektüel konkrét, kézzelfogható formát nyerése a
leglégiesebb, a leggyávább, leghalkabb és alig tudatossá tehető vágyódásoknak. Ha Gorkij
szocialista lesz: egy nagy vágyódás kap egész teljesülést; ha Shaw: egy gondolkodó levonja
társadalomfilozófiájának minden konzekvenciáját. Az Ady Endre szocializmusa: vallás
(kisebbeknél csak narkotikum); kiáltó szó a pusztában, segélyért ordítása egy megfulladónak, görcsös belekapaszkodás az egyetlen lehetőségbe, ami még van, csak imádva,
(vagy néha káromolva) azt;. . . Meddő dolog arról beszélni, milyen viszonyban van Ady a
szocializmussal; a szocializmus csak forma itt, amelyben érzései formára találnak . . .
vallásos versek, egy nagy misztikus, vallásos érzés kiáradása mindenfelé és mindenhová." 2
Lukács tehát úgy érzi, hogy a néptömegekhez fordulás és általában a szocializmus nem
mint világnézet, nem mint konkrét cél jelenik meg sem Adynál, sem mindazoknál, akik a
szocializmus felé tájékozódnak; a szocializmus csupán formát ad érzésviláguknak, valami
2
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távoli célt nyújt érzésviláguk tartalmának. Az individuális ember kétségbeesettsége,
elvágyódása az adott magyar viszonyok közül tehát olyan formát is ölthet, hogy ez a vágy
a szocializmus felé mutat; azonban ennek az-érzelmi töltésű mozzanatnak igazi tartalma a
meghasonlás, a pszichikai benső vívódás, a szocializmus pedig annak pusztán külső
formája. Ejellemzés persze csak nagyon kis részben érvényes Adyra, de nagymértékben
érvényes Lukácsra és körére. Náluk korántsem lehet beszélni valamiféle konkrét kapcsolatról a néppel vagy a széles tömegekkel, de igenis lehet egy végtelenül elkeserítő
magányról, és a magány benső következményeiről, mely éppen azért következik be, mivel
Magyarországon rendkívül kevesen állhatnak az ő határozott polgári álláspontjukon.
Mindennek ellenére nem lehet azt állítani, mintha Lukácsnak semmiféle gyakorlati
kapcsolata sem létezett volna a szocialista mozgalommal. Amikor ugyanis Lukács a
háború idején tudományos szervező munkát igyekszik végezni, s amikor a háború utolsó
éveiben a Vasárnapi Társaság kezdeményezésére megindul a Szellemi Tudományok
Szabadiskolája, legott kapcsolatot talál egy olyan társadalomtudóssal, Szabó Ervinnel, aki
a szocialista mozgalomhoz tartozik. E gyakorlati tevékenység előzménye, hogy az 1910-es
évek folyamán már működik a Galilei-kör, ahol elsősorban a diákok, de a polgári
értelmiségiek is olyan típusú mozgalmat indítanak, amely a legjobb diákmozgalmi hagyományokat jelenti: a modern természettudománnyal és egyidejűleg a modern művészet és a
filozófia problémáival kezdenek el foglalkozni. Ady Endre lelkesen üdvözli a Galilei-kört,
Lukács maga a körnek még csak a perifériáján foglal helyet, de mindenesetre a Galilei-kör
maga is, majd a Vasárnapi Társaság benső kétségbeesése és tehetetlensége is megszabja
Lukács és barátai számára az utat a gyakorlathoz. S ekkor Szabó Ervin az a nagy
műveltségű szocialista teoretikus és gyakorlati ember, aki kapcsolatot tud létesíteni a
Lukács-féle Vasárnapi Társaság, a Társadalomtudományi Társaság tagjai, valamint a
galileisták között.
Szabó Ervin egyénisége nagyon is megfelelt annak a szellemi arculatnak, mely Lukács
számára - a gyakorlattól való távolsága ellenére — elfogadható volt. Szabó Ervin
oppozícióban állott a korabeli szociáldemokrata pártvezetéssel. Igaz, ő sem tudott pozitív
választ adni a magyar történelem mindazon sorskérdéseire, melyeket Ady Endre oly
világosan fogalmazott és válaszolt meg. De talán éppen a válasz hiánya is rokonszenvessé
tette őt Lukács szemében. Szabó hiányos válaszainak elméletileg igen sok oka lehetett. Az
egyik ok kétségtelenül az volt, hogy Szabóra nagymértékben hatott Sorel, aki egyrészt
idealista kiindulópontú gondolkodó volt, másrészt szemben állott a II. Internacionálé
teoretikusaival. Sorel idealizmusa, sőt, mítoszképzése nagymértékben hatott Lukácsra,
mert összecsengett azzal a felfogással, melyet az imént idéztünk: a szocializmus olyan
mítosz, mely az emberi kétségbeesés számára ad formát. Sorel gondolata az volt, hogy az
élet fájdalom, az élet harc, az élet föloldódhat dekadenciában, ám ha az ember állandóan
küzd a fájdalom ellen, akkor állandóan küzd az ellen, hogy szörnyűséges hatalmak
törjenek rá. Viszont az ellenséges világgal harcolni csak úgy lehet, ha az ember a mítosz
jegyében közösségivé válik, és mint közösségi lény erőszakosan cselekszik.
Marx dialektikus racionalizmusa helyén Söreinél és a Soréit követő Szabó Ervinnél a
Mítosz jelenik meg, s ha meggondoljuk, hogy „az ész radikálisan relativista, és csak a tett
fedi fel az abszolútumot", elméletileg pedig „az ember épp annyira él az illúziókból, mint a
realitásokból", 3 akkor nyilvánvaló, hogy ez az attitűd rokonszenves lehetett Lukács szá3
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mára. Ez a keskeny átjáró, mely Lukácsot Szabó Ervinen keresztül pusztán személyes kapcsolatként a szocializmushoz fűzi, még ha annak anarchoszindikalista változatához is, a
későbbiekben fontossá válik. Persze nem ebből a kapcsolatból lehet elsősorban megmagyarázni Lukács kommunistává válását. Azonban ha a kapcsolat mögöttes területét
végiggondoljuk, hogy tudniillik az előzmények között ott találjuk az Ady és Lukács
számára is rokonszenves spontán diákmozgalom kibontakozását, majd azt, hogy a Vasárnapi Társaság benső vitáinak légköréből következően ki kellett állni a társaság tagjainak a
Szellemi Tudományok Szabadiskolája katedráira, és hogy itt közönséget találjanak
maguknak, igénybe kellett venniök a szocialista kultúragitátor Szabó Ervin segítségét, nos
mindezek lépések voltak 1918 felé, s bizonyos értelemben - ha még oly távolból is lépések voltak a Tanácsköztársaság felé.
Mindez persze semmiképpen sem ad magyarázatot arra, hogy miért is kellett a
Lukács-csoportnak, tehát a Vasárnapi Társaság néhány tagjának szerepet játszania a
Tanácsköztársaságban. A gyakorlat oldaláról a rejtély még rejtély marad. A gyakorlat nem
tudja megmagyarázni azt, hogy az elméletbe önmagukat beleburkoló emberek egyszerre
csak a politika porondjára lépnek. Ezt a kérdést csak akkor közelíthetjük meg helyesen,
ha az elméleti rejtélyt is megpróbáljuk kibogozni.
N

Az elméleti „rej.tély"
Még talányosabbá válik azonban kérdésünk akkor, ha Lukács elméleti útjának legfontosabb vonásait idézzük fel. A 20. század elején érlelődő avantgarde mozgalmak
szellemi arculata rendkívül különböző ugyan, de érdekes módon akár az expresszionizmusra, akár pedig a futurizmusra gondolunk, ezek az irányzatok általában valamiféle
cselekvés-probléma, praxisprobléma felvetésével függöttek össze. Az eredeti, még Olaszországban alakulni kezdő futurizmus határozottan a cselekvést tekinti fő feladatának, míg
a közép-európai jellegű expresszionizmus a cselekvésre való képtelenséget, a bürokráciába
való bezártságot panaszolja. Volt azonban az avantgardnak egy sajátos franciaországi
irányzata, a fauveizmus, amely voltaképpen a művésznek a polgári társadalomban való
ellentmondásos helyzetét próbálta kompenzálni azzal, hogy a művészetben az impresszionizmussal és a neo-impresszionizmussal szemben új utakat igyekezett törni. A fauveizmus
magyarországi változata, mely az úgynevezett Nyolcak csoportban jelent meg, lényegileg
ugyanezt a programot vallotta magáénak, de sokkal határozottabb szociális töltéssel tette
ezt, mint francia példaképei. Lukács és csoportja - különösen Fülep Lajos és részben
Tolnay Károly — el is jut a fauveizmussal való szövetségig, azonban ennek a szövetségnek
szociális tartalmát még nem képes fölismerrú. A fiatal Kernstokról írja Fülep Lajos: „Az
emberben néhány év előtt nagyon, de nagyon felajzották a kíváncsiságot. Kernstok és az a
tehetséges fiatal gárda, melynek élén állott. De különösen maga Kernstok. Az ember a
legnagyobb jóhiszeműséggel volt kíváncsi, áhítattal követte merész kísérleteiket,
komolyan vette azt, amin a tömeg nevetett — mindent föltett róluk. Csak rajta, rajta,
legyetek merészek, küzdjetek, a nagy dolgokat nem adják könnyen, ne féljetek azoktól,
akik bolondnak tartanak, az apostolokat mindig annak tartották." 4
'Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Bp., 1974.1. köt. 236.
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Lukács és köre, mint látható, (akár ebből a cikkből is, akár pedig Lukács Az utak
elválnak című, éppen a Nyolcakról szóló tanulmányából), lelkesedett ugyan ezért az
avantgarde-ért, de nem nagyon tudta, hogy mi is ennek az avantgarde-nak a voltaképpeni
társadalmi tartalma, s amennyiben tudta azt, nem volt képes vele azonosulni.
Lukács és csoportja viszonya az avantgarde-hoz már csak azért is problematikus volt,
mert csaknem semmiféle irodalmi vagy művészeti mozgalom nem létezett, amelyhez e
csoport kötődött volna. Igaz, tisztelték pl. Stefan George-t, de úgy látták, hogy George és
köre igényei az úgynevezett prófétai státusra nagyon is túlzottak. A George-körtől tehát
Lukács is és a többiek is bizonyos távolságot tartottak. Magyarországon Ady volt a nagy
példakép, de már láttuk, hogy az Adyval való kapcsolat még eszmei alapon sem születhetett meg. Az expresszionista költészet és festészet számukra érdekes kísérlet volt, de
tartalmilag egyáltalán nem kötötte le őket. Viszont létezett az avantgardnak - ha ugyan
ezt ez idő tájt avantgardnak nevezhetjük - még egy tendenciája, mely a radikális polgári
kultúrkritika és általában a szellemtörténeti kultúrkritika talajára helyezkedett. Ez a
simmeli, valamint az osztrák Rudolf Kassnertől eredő tendencia az egész fönnálló valóság
megkérdőjelezéséből, néha tagadásából indult ki, felfogása az volt, hogy a fönnálló
semmis és értelmetlen, éppen ezért tartalmatlan is. A fönnálló oppozíciója, mely
impresszionista alapon a pillanatnyi hangulatok szerint fogalmazódik meg, nem eléggé
tartalmas, sőt — mint ezt a Lukács-csoport helyesen látta — hozzáidomul a fennállóhoz.
Következésképpen olyan világnézeti álláspontot kellene kialakítani, amelynek alapján a
fönnálló világ tartalmatlansága teljes mértékben kimondható, s ezáltal e világ értelmetlenségére fény derül. Ez a felfogásmód oda vezetett, hogy Lukács és magyar barátai
általában, noha a klasszikus német filozófia és a filozófia történetének kiváló ismerői
voltak, olyan irányba kezdtek orientálódni, mely merőben eltér a klasszikus filozófiai
fejlődés fő vonalától. így vált számukra filozófiai példaképpé a német panteista misztika,
Eckhardt mester, Suso (Seuse) és Jacob Böhme, valamint a modern filozófiából Sörén
Kierkegaard.
Az irracionálisnak, a misztikusnak ez az előtérbe helyezése s annak az álláspontnak a
kidolgozása, mely teljes mértékben tagadja a fennállót — intézményeivel együtt, olyan
vonás, mely a század elejének avantgardjában sokkal kevésbé jutott érvényre, mint
később. Talán Franz Kafka az egyetlen, aki ugyanebben az időszakban jutott el ugyanilyen gondolatokhoz; egyébként az ilyen típusú filozófia még teljesen idegen volt az
emberektől. Csak később Heideggernél, majd a frankfurti iskolában és az egzisztencializmusban jelenik meg filozófiai, illetve irodalmi formában mindaz, amit Lukács és köre
ekkor képviselt. Ha a zenében már felmerül is ennek az érzésvilágnak megszólaltatása,
Alban Berg kvartettjében, Schönberg Harmonielehré-jében stb. —, ezeket a műveket
Lukácsék nem ismerték, és így amint Schönberg magányos és egyedülálló jelenség volt ez
időben, amint Kafka elszigetelten állt és barátját, Max Brodot még művei kiadásáról is
lebeszélte, úgy a Lukács-csoport is teljesen magányosan álló csoport volt. Kierkegaardról
szóló tanulmányában Lukács szinte görcsösen ismétli állandóan Rudolf Kassner egy
mondattöredékét: Kierdegaard megköltötte saját életét, s alighanem Lukács egész
csoportja is meg akarta költeni saját életét. A kiindulópont tehát az a Kierkegaardjellemzés, mely szerint „Kierkegaard becsületessége tehát: élesen külön látni mindent - a
rendszert az élettől, az egyik embert a másiktól, az egyik stádiumot a másiktól.
Abszolútumokat látni az életben, és nem sekély megalkuvásokat." De mindjárt ott vannak
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a kérdőjelek: „De nem kompromisszum-e kompromisszum nélkül látni az életet? Nem
kitérés-e a mindent meglátni-kellés elől az abszolütság ilyen leszögezése? " 5 Nos ebből a
gondolatkörből bizony igen nehéz — s ma már azt mondhatnánk, majdnem lehetetlen eljutni a praxishoz, a kommunista mozgalomhoz. Minden az ellenkezője annak, mint ami
a kommunista mozgalomban alapvető gondolat. Abszolútumot látni? Hiszen a
marxizmus nem ismer abszolútumot. Az embereket és életstádiumaikat egymástól elkülönítve felfogni? Hiszen éppen a történeti összefüggés minden marxizmus által felvetett társadalmi probléma lényege. De ennek ellenére, sőt, bizonyos értelemben emellett
létezett a Lukács-körnek egy másik, egészen sajátos álláspont-rendszere is. Elsősorban
arról kell szólnunk, hogy Lukács egész életén keresztülvonul a konzervativizmus, a
konzervatív művészi ízlés és az avantgarde gondolatok ellentmondása. A konzervatív
művészi ízlés annyit jelentett, hogy Lukács egész életében az úgynevezett nevelési regény,
valamint az úgynevezett klasszikus drámai kérdésfeltevések gondolati tartalmát tisztelte, s
még A regény elmélete című munkáján is átüt Goethe Wilhelm Meister, valamint Keller
Zöld Henrik című regényei iránti vonzalma. Ugyanígy érezhető Shakespeare iránti rajongása a modern drámáról írott könyvében. Egy dolog azonban az ízlés hagyományos és
legjobb értelemben vett tradíciókra építése, és más dolog az a gondolati előretörés,
amelyet részben Adynak és a Nyolcaknak, részben pedig a szellemtörténeti irányzatnak
köszönhetett Lukács. Ez az ellentmondás elméleti szempontból csak később került
felszínre Lukács munkásságában, de mindenütt mintegy második szólamként jelen van
legavantgarde-abb korszakaiban is. S ez okozza azt, hogy a Lukács körébe tartozók közül
például Balázs Béla éppen ahhoz a modern művészhez tud csatlakozni, aki a legtradicionálisabb és egyúttal a legjobb értelemben úttörő és újító tendenciát képviseli —
Bartók Bélához. Balázs még 1909-ben egy Nyugatban megjelent cikkében ezt írja: „íme a
versben ritmus és rím mint keret fogja, tartja össze azokat a szavakat, amelyeket a logika
nem kapcsol, és összetartván őket, egymás közelében elindítja titkos vonatkozásaik
delejes áramát. Ez az értelme a versnek, ezért lett; és valahogy lényege, kritériuma a
logikátlanság." 6
Ez a gondolat pontosan megfelel a Kierkegaardtól kölcsönzött lukácsi gondolatnak,
nem kell racionálisan megérteni a valóságot, a valóságot megfelelő ritmikus mozzanatok
szem előtt tartásával magunk költhetjük meg.
Az ellentmondás azonban, mely ott fészkelődött Lukács munkáiban és gondolatvilágában, úgy tűnik, hosszú időre eltemetődik. De egyfelől gondolatvilág is létezik, másfelől
pedig mindaz, amit a gyakorlati rejtélyről írva előadtunk: a Galilei-kör létezése, a Szellemtudományok Szabadiskolájának megindulása, a háború idején, mégpedig Balázs Béla
szervezésében, a kapcsolat a Társadalomtudományi Társasággal, mind-mind olyan hajtóerők, melyek a gyakorlati munka felé orientálják Lukácsot és körét. S ugyanaz a társaság,
amely vasárnaponként Lukács vezetésével és feltétlen tekintélyének tiszteletben tartásával
Kierkegaardról, a német misztikáról és az ugyancsak misztikusan felfogott Dosztojevszkijről vitatkozott, valamint arról, hogy hogyan költhetik meg saját életüket, egyszercsak
vitát rendez, melynek előadója a társaság egyik tagja, Fogarasi Béla és melynek címe: A

5
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konzervatív és progresszív idealizmus. A kérdés az: milyen mozzanatok vezették el a
társaságot ehhez a már a gyakorlattal összefüggő kérdés vitájához?
Ennek a változásnak előzményei közé tartozott az a körülmény, hogy Lukács a tízes
évektől kezdve felváltva dolgozott Heidelbergben és tartózkodott Budapesten. A
heidelbergi korszak egyik nagy teljesítménye a sokáig kéziratban maradt és csak Lukács
halála után felfedezett Heidelbergi esztétika, továbbá A regény elmélete. Ezekben a
művekben egyfelől tovább folytatódik a kierdegaardiánus magányosság gondolata, másfelől azonban a második szólamként mindig jelenlevő esztétikai tradiconalizmus is
minduntalan felmerül. A művészet például a Heidelbergi esztétika szerint a lét és az
értelem közötti szakadék áthidalásának, átugrásának egyik módszere. „E szakadék, a lét
és az értelem közötti szakadék, a többi érvényességi szféra esetében ott tátong mindjárt a
kezdetüknél: a fenomenológiai módszer ezért értelmetlen és elképzelhetetlen számukra; e
szakadék nélkül az esztétika is megrekedne a lét szintjén, tételezésének élményszerűsége
egyfajta pszichológiává válna. Az esztétika azonban mint igazi érvényességi szféra,
ugyanúgy ismeri a szakadékot és az azt legyőző ugrást, mint az elmélet és az etika,
egyedülálló volta csak abban mutatkozik meg, hogy a szakadék és az ugrás módszertani
helye más." 7
A lét és az értelem, a lét és a kellés közötti szakadék áthidalása, illetve áthidalhatatlansága volt ebben az időben Lukács György problémája, s nyilvánvaló, hogy a probléma
állandó ébrentartása egyúttal azt is jelentette: Lukács és köre belátta, hogy az életet nem
lehet megkölteni. A kierkegaardi válasz tehát, mely szerint etikailag meg kellene költenie
mindenkinek saját életét, mely egyfelől individualisztikus, másfelől teljesen világidegen
válasz volt, nem elégítette ki Lukácsék szellemi igényét.
Nos, így következett be az, hogy az első világháború légkörét és magának a világháborúnak egész időszakát Lukácsék úgy tekintették, mint a tökéletes bűnösség állapotát.
Amint Fichte annakidején az ancien régime-re vonatkoztatta ezt a fogalmat, úgy Lukács
ezt a fichtei meghatározást az első világháborús korszak jellemzésére alkalmazta. E helyzetben minden érték eltűnt, minden kérdésessé vált, és a teljes kiúttalanság érzése és
gondolatvilága jellemezte az egész csoportot. S noha Lukács ebben az időszakban közvetlenül nem írt politikáról, később mégis úgy találta, hogy akkori politikai álláspontja
nélkül voltaképpen nem lehet A regény elméletét megérteni. Ez a mű eredetileg Boccaccio
Dekameronjának példájára nem ugyan a pestis, hanem ezúttal a háború elől visszavonuló
fiatalemberek beszélgetéseit idézte volna. Lukács visszaemlékezése így hangzik: „Ami az
én legbelsőbb hozzáállásomat illeti, hevesen, teljesen és - különösen kezdetben — kevéssé
artikuláltan elutasítottam a háborút, mindenekelőtt azonban a háborús lelkesedést.
Visszaemlékszem egy beszélgetésre, amelyet 1914 késő őszén folytattam Marianne Weber
asszonnyal. Idegenkedésem leküzdésére egyes konkrét hőstettekről mesélt. Azt feleltem
csupán: 'Minél jobb, annál rosszabb'. Amikor ebben az időben érzelmi állásfoglalásom
tudatosítására törekedtem, körülbelül a következő eredményre jutottam: a központi
hatalmak előreláthatóan legyőzik Oroszországot; ez a cárizmus bukásához vezethet; eddig
a dolog rendben van. Van bizonyos valószínűsége, hogy a Nyugat győz Németország ellen;
ha ez a Hohenzollernek és a Habsburgok bukását eredményezi, ugyancsak egyetértek. De
akkor felmerül a kérdés: ki ment meg minket a nyugati civilizációtól? 8
''Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. Bp., 1975. 306.
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A kiúttalanság kérdőjele még ebben a fejtegetésben is megjelenik. Lukács még a
Vasárnapi Társaságon belül is egyedülálló jelenség abból a szempontból, hogy az imént
idézett kérdést fel tudta vetni. A polgári haladás különböző csoportjai a Habsburgrezsimmel szembeni oppozíciójukban végeredményben az Antantra igyekeztek támaszkodni. Jászi Oszkár, bizonyos mértékben még Lesznai Anna és a Károlyi-párti értelmiség
oppozíciójának a lényege is éppen az Antant felé való tekintés volt. Mindez kifejezetten
nem hangsúlyozódott a Vasárnapi Társaságban, de Lukács egyedi volta abban mutatkozik
meg, hogy ő tudta világosan kimondani a társaság nyilvánvaló benső konfliktusát: nincs
kiút, hiszen a polgárság egésze akár Antant-barát, akár Habsburg-barát - nem mutat
semmiféle valódi lehetőséget, következésképpen a helyzet pillanatnyilag megoldhatatlan.
Az elméleti rejtély azáltal kezd majd megoldódni, hogy ennek a szituációnak egész súlya
világossá válik, és megindul egy mozgás abba az irányba: miképpen lehet kijutni a
tökéletes bűnösségből, hogyan lehet túlhaladni a tökéletes bűnösség állapotát. Persze a
kiútkeresés messzemenően gondolati és elvont még akkor. Azokból az elemekből építkezik, melyeket eddig a Lukács-kör összehordott. Először is: le kell mondani minden
típusú impresszionizmusról, s valamilyen formában helyre kell állítani az abszolútum
uralmát. Ha valaki az abszolútum uralmát akarja helyreállítani, vagyis csak ezt a megoldást tekinti lehetségesnek az impresszionizmus ellenében, akkor mindenképpen idealista
alapra kell helyezkednie. így azután szükségképpen konfrontálódnia kell azzal a hivatalos
reakciós idealizmussal, ami a korszak általános katedrafilozófiáját jellemzi. Ez volt az oka
annak, hogy az egyik legnagyobb hatású vita, a konzervatív és a progresszív idealizmus
összevetése 1917-ben oly nagy feltűnést keltett. A vita egyik hozzászólójaként Lukács
György szerepelt, és az az abszolútum, melyet itt Lukács meghirdetett, lényegében a
kanti-fichtei etika kellés, a Sollen követelménye volt. Még azt is cáfolni igyekezett, hogy a
kanti-fichtei etika formális lenne. Ezt mondta: „Ez a felfogás (hogy ti. a kanti-fichtei
etika formális H. I.) azonban nem áll meg, ha meggondoljuk, hogy ennek a formális
etikának célja és tartalma az autonóm, semmiféle külső erőnek vagy hatalomnak alá nem
Vetett, csakis önnön törvényeit követő és ebben az autonómiában csakis a jót, mint
egyetlen lehetséges, egyértelmű célt kereső szabad akarat. Ennek az ideálnak mint
ideálnak a tételezése pedig egy nagyon konkrét parancsot jelent: azt, hogy minden ember
mind magát, mind minden más embert, mint ennek az ideálnak lehetséges megvalósítóját,
de csakis mint ilyent tisztelni tartozik. Tehát sem magánál, sem másnál nem szabad
eltűrnie (és még kevésbé előidéznie) olyan helyzetet vagy cselekvést, melyben ez az
ember, legyen az, ő maga vagy más, elveszthetné ezt az önállóságát, amelyben bármiféle
összefüggésnek puszta eszközévé süllyedhetne le." 9
S ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy az intézménnyé válás és így az elbürokratizálódás, vagyis az autonómia föladásának egyik példája Lukácsnál a német szocialista
mozgalom, akkor megérthetjük, hogy az autonómiára hivatkozás mennyire a kiúttalanság
kifejezése volt még ebben a vitában is.
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A „rejtély"

megoldódik

Ebbe az előbb jellemzett szellemi helyzetbe robban bele az Októberi Forradalom. Mint
az előbb idézettekből látható volt, Lukács háborúról alkotott véleményében egyáltalán
nem szerepelt annak a lehetőségnek számításba vétele, hogy a háború forradalmak
sorozatát vagy esetleg forradalmi helyzetet fog létrehozni. Sterilen a harcoló felek - tehát az
Antant és a központi hatalmak államainak összeomlása vagy össze-nem-omlása fordult meg
gondolatkörében, és ugyanez vonatkozik nyilvánvalóan Fogarasira, Balázsra, talán még
inkább Mannheimre és a Vasárnapi Társaság többi tagjára is. így létrejött egy gondolati
anyag, mely a tökéletes bűnösséget állapította meg, mely a kiúttalanság teljes pesszimizmusát nyilvánította ki, és most valami olyasmi történt, ami kiutat mutathatott abból a
sivár szituációból, melybe a polgári társadalom és a polgári társadalom akkori kritikusai, a
Vasárnapi Kör tagjai jutottak. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az esztétika már
önmagában mint szféra egyfajta „ugrást" jelenthetett volna, azonban itt nyilvánvalóan
nem esztétikai „ugrásról", hanem történeti kiútról volt szó. Az elképzelés az volt ugyanis,
hogy noha a valóságban minden kiúttalan, de az esztétikával való foglalkozás valamilyen
módon mégis lehetőséget ad arra, hogy az ember egyénileg megőrizze önmagát. Mannheim
1918-ban arról ír, hogy az ember számára inadekvát módon még akkor is jelenthet valamit
a kultúra, hogyha az a lélektől teljesen eltávolodott. Az esztétikai szemléletmód — vallja
Mannheim — ilyen típusú inadekvát szemléletmód, és Lukács érdeme főként abban áll,
hogy ezt a szemléletmódot kidolgozta. 10 Ezúttal azonban nem szubjektív, nem esztétikai
jellegű kiút mutatkozik, hanem objektív világtörténelmi fordulat. Lukács maga először
arra vállalkozik, hogy saját kierkegaardiánus, dosztojevszkijánus ideológiájának gondolati
tartalmával vesse össze az Októberi Forradalmat. Persze lát ebben valami nagyszerűt,
végkövetkeztetése mégis így hangzik: „Élesszemű, de itt talán felületesen látó megfigyelés
szerint a szocializmusban való hit megingása az alapja annak, hogy oly sok régi és
kipróbált szocialista nem akar bolsevik álláspontra helyezkedni. Megvallom: én ezt nem
hiszem. Mert nem hiszem azt, hogy több hit kell a bolsevik döntés „hirtelen hőstettéhez", mint a demokrácia vállalásának lassú, szemre nem heroikus, de mélyen felelősségteljes, lelket megőrlő, hosszadalmas és tanító küzdelméhez. Az elsőben ki-ki megőrzi —
bármibe kerüljön — közvetlen meggyőződésének szemmel látható tisztaságát, a másikban
tudatosan feláldozza azt, hogy magát feláldozva bár, az egész szociáldemokráciát valósítsa
meg és nem annak egy részletét; ne annakegy centrumát elvesztett töredékét. Ismétlem:
a bolsevizmus azon a metafizikus föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy
lehetséges, mint Razumihin mondja a Bűn és bűnhődésben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan
erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás gyökerében, míg a demokrácia — hite szerint
— csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást követel azoktól, akik tudatosan és
becsületesen végig akarják csinálni." 11
Mint ezekből a sorokból kitűnik, Lukács úgy látta, saját gondolatkörük teljességgel
összeegyeztethetetlen a szocialista forradalommal. Ebben teljesen igaza volt. A tisztán
10
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S Literatura

György:

181

etikai álláspont, az életet megkölteni akaró kierkegaardianizmus bármennyire erős és
határozott társadalomkritikát tett lehetővé, éppen annak a gondolatnak állt ellent, hogy
nem egyénileg, nem egyéni stádiumváltással, hanem társadalmi stádiumváltással lehetséges
majd kijutni a tökéletes bűnösség állapotából. Lukácsnak ez a cikke (mely különben
annak nyomán jelent meg, hogy a Párt megalakulása után közvetlenül Rudas László egyik
előadását hallgatta meg Fogarasival együtt) a következmények ismeretében csupán ügy
fogható fel, mint saját gondolatrendszere és a valóságos történelmi fordulat konfrontációja. Ebből az összevetésből azonban az az eredmény született (még akkor is, ha Rudas
előadásával sem Lukács, sem Fogarasi nem értett egyet), hogy valamelyik lehetőséget el
kell vetni. Az elvetendő a Vasárnapi Társaság addigi gondolatrendszere volt. Persze elvetni
nem olyan egyszerű. A Vasárnapi Társaság telítve volt a klasszikus német filozófia
különböző elemeinek, a német misztikával valamint a modern irracionalizmussal kevert
etikának a gondolatköreivel. így egyáltalán nem véletlen, hogy ez a szembehelyezkedés az
addig képviselt nézetekkel oly módon ment végbe, hogy a Társaság tagjainak nagy része
megmaradt vagy az individuális kiútkeresés, vagy a tudományos kutatások szolid továbbfolytatása mellett. Csupán Balázs, Fogarasi valamint Lukács voltak azok, akik határozott
és sokak számára meglepő fordulatot tettek, akik megoldották a rejtélyt.
Külön tanulmányban kellene megírni az egykor egységes kör széthullását és magatartását a kommunista párttal valamint a Tanácsköztársasággal kapcsolatban. A Tanácsköztársasághoz csatlakozó értelmiségieknek csupán egyik töredéke volt e csoport, ideológiaigondolati fejlődése rendkívül bonyolult, mint ahogyan azt Balázs Béla írásai vagy Lukács
Utam Marxhoz című, szellemi fejlődését összefoglaló ábrázolása bizonyítja. Az is nyilvánvaló, hogy az etikai poggyászt Lukácsék magukkal hozták a mozgalomba, és az úgynevezett messianisztikus marxizmus, mely mindenféle kompromisszumot elutasított, s mely a
hegeli világszellemet a proletár öntudattal azonosította — sokak számára ellenszenves volt
a kommunista mozgalmon belül. De alig hiszem, hogy ebben a tanulmányban ennek
kifejtése volna a leglényegesebb. A kommunista párt, mely részben a forradalmi szocialistákból, részben a galileista fiatalokból, részben pedig az oroszországi hadifoglyok ott
kommunistává vált csoportjából szervezte a maga értelmiségét, fel tudta használni a
V Vasárnapi Társaság néhány tagját is.
Lukácsék útja bizonyos értelemben tanulságos ma is. Azok a polgári entellektüelek,
akik semmiféle lehetőséget nem látnak már a kapitalizmusban, amennyiben önmagukhoz
végsőkig következetesek maradnak: szükségképpen jutnak el a kommunizmushoz. Viszont
azok, akik akár a privát életbe visszavonulva, akár ideológiailag az élet egy mozzanatába
belekapaszkodva még össze tudnak békülni a polgári társadalommal - megteremtik a
maguk számára a polgári élet folytatásának lehetőségét. A tipikus a későbbiekben —
legalábbis statisztikai értelemben — az utóbbi volt. De kiemelkedő példákat láttunk az
előbbire is, s ha ehhez még hozzávesszük a kommunista mozgalomhoz csatlakozó más
értelmiségiek részben hasonló életútját, — akkor igazolva látjuk az elméleti és gyakorlati
rejtély megoldását.
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KÖPECZI BÉLA

LUKACS GYÖRGY 1919-BEN

1.

Lukács György 1919-es tevékenysége — részben ellentmondásos eszmei fejlődése és
váratlannak tartott választásai okán, részben akkori nézetei és tettei miatt - sok vitát
váltott ki. Az ellenforradalom együtt gyalázta a Tanácsköztársaság politikájának egészével. Gratz Gusztáv, Szathmári Jenő vagy éppen Tormay Cecil1 nemzetietlennek, zsidónak vagy egy szűk értelmiségi réteg ostoba avantgard kísérletezésének tartotta a proletárdiktatúra kulturális munkáját. A polgári radikális Jászi Oszkár dicsérete sem volt igazi
elismerés. Ő azt tartotta, hogy az a kultúrpolitika, amelyet Lukács is képviselt, „egy új
közszellem, tömeghit és moralitás megteremtésére irányult. Ez volt — tette hozzá — a
Tanácsköztársaság tevékenységének az a része, mely az új rendnek legrokonszenvesebb
vonásait domborította ki. Volt ugyanis letagadhatatlanul valami nagyság és vigasztaló
abban a komolyságban és lelkesedésben, mellyel a proletárdiktatúra a szellem dolgait a
kezébe vette. A valláshirdetők minden fanatizmusa ott égett egy kis vezető rétegben, s ez
az új vallás elsősorban tudományt és művészetet akart terjeszteni. Persze kizárólag
szocialista, marxista, természettudományi és történelmi materialista tudományt, míg
minden egyéb más gondolatvilág legfeljebb az egyetemek legmagasabb ormain nyert volna
kegyelmet. Az ő céljuk az új államvallás megteremtése volt." 2 Tehát utópizmus, de ezzel
együtt vallás és fanatizmus is — ez Jászi álláspontja.
A mai polgári történetírás is elsősorban ezt a két irányzatot viszi tovább. Az ellenforradalmi propagandát folytató Victor Zitta még Lukács életében, 1964-ben megjelent
könyvében ezt írja: „Ez volna Lukács, aki szinte olyan intézkedéseket hozott,
amelyek elképzelhetetlenek normális körülmények között, amelyek kizárólag egy
intellektuális és morális bűnözőnek (deliquent) agyában születhettek meg, akinek egzotikus és extravagánsan groteszk ízlése van." 3 A szerző meghamisítja Lukács kapcsolatait a
tudományos és művészeti világgal, a tömegek kultúrájának gazdagítását szolgáló programját a hitlerizmuséval azonosítja, s azzal vádolja, hogy cirkuszt adott kenyér helyett.
Közelebb áll Jászihoz D. Kettler, aki Marxismus und Kultur című könyvében
Mannheim és Lukács nézeteit vizsgálja 1918-1919-ben. Megmutatja a kettőjük közötti
kapcsolatot a kultúráról és a kulturális válságról szóló koncepciójukban, de elismeri, hogy
1
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míg az első csak a kulturális tényezők oldaláról közelítette meg a problémát, Lukács látja
a kulturális válság gazdasági és társadalmi tényezőit is. Ugyanakkor meg is fordítja a tételt,
azt állítva, hogy Lukácsnál 1919-ben minden jelenség kulturális kategóriákban jelentkezik,
és a kultúrához való viszonyában kap jelentőséget, míg a politikai szférának nincs önálló
jellege. A szerző azonban Lukács érdemének tartja — Mannheimmel szemben —, hogy a
kultúráról vallott nézeteit a gyakorlatban is megkísérelte megvalósítani. „Komplikált
kísérletet látunk arra, hogy felmutassa a kapcsolatot a forradalmi folyamat és a kulturális
válság között. Az ő kísérletének nincsenek chiliasztikus vonásai, semmiféle csodálatos és
azonnali változást nem vár. Nem váija egy űj kultúra gyors kivirágzását." 4 Ezzel elismeri
Lukács realitás-érzékét, s ezzel bizonyos mértékig Jászin túl is mutat.
Nemrég látott napvilágot Michael Löwy könyve, amely a Forradalmár intellektuelek
szociológiájáért címet viseli, és 1976-ban jelent meg Párizsban. Alcíme: Lukács politikai
fejlődése 1919-1929. A szerző alapos dokumentáció és eddig nyugaton kevéssé ismert
Lukács-írások alapján próbálja rekonstruálni a magyar filozófus útját, elvetve a nyíltan
reakciós torzításokat. Mégis Lukács csatlakozását a kommunizmushoz nem a tudományos
elemzésnek tulajdonítja, hanem „etikai és politikai hitbéli aktusnak" s itt megint Jászival
találkozik. 5 „Lukács 1919-ben — írja — közelebb volt a meggyőződés etikájához, minta
felelősség etikájához, tehát erősebben foglalkoztatta saját praxisának korrelációja a politikai morális alapelvekkel, mint cselekvésének az objektív valóságra gyakorolt következményei". Azt állítja, hogy „mint népbiztos úgy látja el feladatait, mint aki gondolatban
állandóan szembesíti magát a nagy inkvizítorral", azaz Dosztojevszkij etikai problematikájával. Löwy keveset foglalkozik Lukács 1919-es tényleges kulturális és politikai tevékenységével, amelyet egészében a balos etika kategóriájába szorít bele. Elismeri viszont, hogy
„a hatalom gyakorlásának megélt tapasztalata nagy hatást gyakorolt Lukácsra. Politikai
gondolkodása gazdagabb, gyakorta konkrétabb lesz, a balos etikát kezdi túlhaladni és bár
sajnálkozva, de elismeri a kompromisszumok elkerülhetetlen szükségszerűségét". 6
Ezeket a nézeteket nemcsak azért idéztem, hogy egyikkel vagy másikkal vitatkozzam,
hanem azért is, hogy megmutassam, milyen sok teendőnk van 1919 elemzésében és
nemzetközi megértetésében. Itt most csak Lukácsnak a kultúra elméletével és gyakorlatával kapcsolatos nézeteit és cselekedeteit ismertetem, arra nem vállalkozhatom, hogy ezt
a tevékenységét egész eszmei fejlődése vagy a Tanácsköztársaság egésze szempontjából
vizsgáljam.

2.

Lukács már ismert esztéta és irodalomkritikus, amikor 1918 végén csatlakozik a
Kommunisták Magyarországi Pártjához, amely Kun Béla és az orosz forradalom eszméiért
lelkesedő volt hadifoglyok kezdeményezésére alakult meg.
Lukács 1969-ben Utam Marxhoz címen megjelentetett kötetében így emlékezik vissza
ezen időszakának szellemi és főként filozófiai fejlődésére: „A filozófia felé való meg4

David Kettler: Marxismus und Kultur. Berlin, 1967. 49.
„ L e passage au communisme relève chez lui d'un acte de foi éthico-politique:" Michael
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indulás az etika és az esztétika érintkezési problémáinak vizsgálatával vette kezdetét. Mint
már többször kifejtettem: ennek a fejlődési szakasznak alapját lázongó elégedetlenségem
tette ki a dzsentroid módon kapitalizálódó magyar élettel szemben, ez volt az alapja Ady
iránt érzett feltétlen hódolatomnak is, anélkül természetesen, hogy — mint a magyar
baloldal vezető ideológusai tették — valaha is a nyugati civilizáció importjában láttam
volna a kivezető üt megalapozását. Akkor persze aligha voltam szocialistának nevezhető; a
francia radikális szindikalizmust kivéve nagyon elutasító állásponton álltam azokkal a
szocialista teoretikusokkal szemben, akiket akkor ismertem. De elméletileg bármennyire
tisztázatlan módon, mégis a fennálló társadalom forradalmi megszüntetésében láttam az
egyedüli kivezető utat a jelen kulturális ellentmondásaiból." 7
Az esztétika és etika vonatkozásában elsősorban Kant befolyása alatt áll, de elég korán
megpróbál kibontakozni e hatás alól, hogy azután Hegel történetfilozófiáját fogadja el. A
hegeli filozófia nem elégítette ki az etika szempontjából, mivel Lukács sohsem tekintette
érvényesnek a valósággal való összeegyeztethetőség gondolatát, azt a felfogást, miszerint a
morális imperatívuszok a fennálló társadalom tényleges szükségleteihez vezetnek el.
Kierkegaardtól, a középkori keresztény eretnek gondolkozóktól és a keleti erkölcsfilozófiától inspirálva kísérli meg megvetni filozófiai alapjait egy olyan etikának, mely túlhaladja az erkölcs és a jog korlátait. Ez a felfogás váltja ki érdeklődését Dosztojevszkij iránt
is, aki a legszuggesztívebb és a legradikálisabb irodalmi formában veti fel az etika
kérdéseit.
A kor politikai és társadalmi problémái azonban arra ösztönzik, hogy a munkásmozgalom problémáival foglalkozzék. Bár Marxot olvassa, kezdetben Georges Sorel eszméi és a Szabó Ervin által teijesztett anarcho-szindikalista Marx-interpretáció vonzzák. A
háború idején ismerkedik meg Rosa Luxemburg egyes írásaival. Lenint s mindenekelőtt
az Állam és forradalmat 1918-ban olvassa.
Lukács a Történelem és osztálytudat új kiadása utószavában és másutt is hangsúlyozza
e korszaka fejlődésének ellentmondásos jellegét, amikor is baloldali etika és idealista
történetfelfogás keveredik egymással. De azt is leszögezi, hogy az orosz forradalom jelent
számára túllépést ezeken az ellentmondásokon. 8 Az új felismerés azonban csak fokozatosan tör utat gondolkozásában.
1918 decemberében egy cikket publikál A bolsevizmus mint erkölcsi probléma címmel, ahol megállapítja, hogy a marxi elméletben két irányzat található: az egyik a
szociológiai, mely a múltat az osztályharcokkal magyarázza és egy másik a történetfilozófiai, mely „a proletariátust az emberiség szociális megváltásának hordozójává teszi, a
világtörténet messianisztikus osztályává". A felvetődő dilemma a következő: meg kell-e
valósítani a proletariátus diktatúráját azonnal, az osztály nélküli társadalom megteremtése,
következésképp a demokrácia kifejlődése reményében, avagy várni kell, míg megvalósul a
világ új rendje, ámde ez esetben hosszú ideig, addig kell várni, ameddig az emberiség
többsége helyesli a társadalom radikális átalakítását. Lukács véleménye a következő: „A
bolsevizmus azon metafizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy
lehetséges, mint Razumihin mondja a Bűn és bűnhődésben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan
7

Lukács György: Utam Marxhoz. Válogatott filozófiai tanulmányok. Bp. 1971.1. köt. 1 1 - 1 2 .
'Lukács György: Történelem és osztálytudat. Bp. 1971. 6 9 5 - 7 3 5 .

185

erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás gyökerében, míg a demokrácia - hite szerint
— csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást követel azoktól, akik tudatosan és
becsületesen végig akarják csinálni. De ez, ha talán emberfeletti erőt igényel is, nem
lényegében megoldhatatlan kérdés, mint a bolsevizmus erkölcsi problémája." 9
Néhány hét múlva megváltoztatja ezt a véleményét, a csak 1919 májusában publikált,
de még a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt írt Taktika és ethika című cikkében, ahol
leszögezi, hogy egy szocialista számára az etikai probléma mindig szorosan kötődik az
adott történetfilozófiai helyzethez. „A szocializmust megvalósító osztályérdekek és az
azokat kifejezésre juttató osztályöntudat világtörténeti hivatást jelentenek, és a fent
említett, objektív lehetőség ennélfogva azt a kérdést jelenti: itt van-e már a pillanat, amely
a szakadatlan közeledés stádiumából — ugrásszerűen — az igazi megvalósulásba vezet." A
tudomány nem tudja előre megmondani, vajon ez a pillanat tényleg elérkezett-e, és az
etika nem adhat recepteket a korrekt cselekvés számára. „Az etikai öneszmélet rámutat
arra, hogy vannak helyzetek — tragikus helyzetek - , amelyekben lehetetlen úgy cselekedni, hogy bűnt ne kövessünk el; de egyúttal megtanít arra is, hogy még ha két bűn
között kell is választanunk, akkor is van még mértéke a helyes és a nem-helyes cselekvésnek. Ez a mérték: az áldozat". Lukács tehát elfogadja a tisztán morális cselekvés
gondolatát, amely a század eleji orosz anarchistákat olyannyira foglalkoztatta, majd
konkrétan Borisz Szavinkov egyik regényére utal, ahol az író ezt a gondolatot így fejti ki:
„Csak annak gyilkos tette lehet — tragikusan — erkölcsi, aki tudja, megingarhatatlanul és
minden kétséget kizáróan tudja, hogy gyilkolni semmi körülmények között nem szabad." 1 0
Lukács eljut a forradalom ügyének vállalásáig, ami számára szükségszerűen a prolatárdiktatúrát jelentette, azt a diktatúrát, melynek egy történelmi ugrással meg kell valósítania az osztály nélküli társadalmat, amely nem öncélú, hanem lehetőség a kommunizmus
irányába való fejlődésre. Csatlakozása a forradalom ügyéhez tehát a marxizmus lényegének elfogadását implikálta, de elsősorban politikai és etikai vonatkozásokban sajátos,
egyéni interpretációban.

3.
Lukács a Tanácsköztársaságban közoktatásügyi népbiztoshelyettes, majd népbiztos.
Egy ideig a cseh intervenciósok ellen küldött egyik csapattest politikai biztosa is. A
cselekvés önmagában nem elégíti ki, megkísérli az új társadalom alapvető problémáit
elméleti szinten is megfogalmazni — a proletárdiktatúra gyakorlatát tekintetbe véve.
1919. április 13-án megjelentet egy cikket, ezzel a beszédes címmel: A kommunizmus
erkölcsi alapja. Ebben kijelenti, hogy a fejlődésnek az adott szakaszában minden cselekvés
mozgató elve az osztályharc, mivel a proletariátus harcának eredményét az ellenség
fenyegeti. A pillanat szorongatottsága ellenére is felmerül a jövőre irányuló kérdés:
milyenek lesznek az új társadalom jellemző vonásai, mi lesz a benne élők életének
9
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tartalma? Erre a kérdésre — állítja Lukács — csak az erkölcs oldaláról kaphatunk választ.
„Csak akkor volt értelme az osztálykülönbségek gyökeres kiirtásának, ha vele minden
kiveszett az emberek egymás közötti életéből, ami őket egymástól elválasztotta: minden
harag és minden gyűlölet, minden irigység és minden gőg. Egyszóval: lia az osztály nélküli
társadalom a kölcsönös szeretet és megértés társadalma lesz. Egy ilyen társadalomnak
azonban a társadalmi és gazdasági élet átalakulásai csak alapját rakhatják le, csak lehetőségeit teremthetik meg, hogy igazán megvalósuljon, ahhoz maguknak az embereknek is át
kell alakulniok." 1 1 Ezt a változást a kultúra és mindenekelőtt a nevelés hivatott előmozdítani, s a nevelésnek a teljes egyenlőség elvét kell tükröznie az adott pillanatban
folytatott kérlelhetetlen osztályharc ellenére is.
Egy 1919. április 20-án írott cikkében elemzi a forradalmi cselekvés sajátosságát,
leszögezve, hogy ennek mércéje az összesség, azaz a közösség érdekének előtérbe helyezése az egyéni vagy csoportérdekkel szemben. Az összesség uralma a kisebbségek fölött
magában hordozza az áldozat fogalmát. „Minden igazi erőt az áldozatkészség foka határoz
meg. Aki mindent hajlandó föláldozni, az legyőzhetetlen." 12
Lukács optimizmusát nemcsak a hazai tapasztalatok táplálják, hanem főként a világforradalom reménye. Ügy gondolja, mint azt A győzelmes proletariátus taktikája című
cikkében kifejti, hogy a világ polarizálódni fog, és a harcot a nemzetközi burzsoázia és a
nemzetközi proletariátus vívja majd meg. A nemzetközi proletariátus győzni fog, és a
világon mindenütt megvalósítja diktatúráját. Ami tehát igaz a magyar viszonyok között,
igaz lesz máshol is. „A diktatúra lehetősége és záloga a végső győzelemnek. De a
győzelmet magát a proletariátus jövőbeli világos osztálytudata és öntudatos osztályharca
fogja csak igazán megszerezni." 13
A proletariátus diktatúrájának gyakorlásában nagy jelentőséget tulajdonít azon kapcsolatnak, mely párt és osztály között fennállhat. Véleménye szerint a pártforma a proletármozgalom első cselekvő lépése a puszta ellenzékiség időszaka után; az első kísérlet a
társadalom egészének átformálására. Lukács leszögezi, hogy Magyarországon a szocialisták
és a kommunisták egyesülését maga a proletariátus valósította meg, és hogy ezután
megszűnik a szó régi értelmében vett párt, csak egy egységes proetariátus létezik. „A párt
ma az egységes proletariátus egységes akaratának kifejezése: az új társadalomban uralkodó, az új erőkből felépülő akarat végrehajtó szerve." 14
Mivel az osztálytudatnak igen jelentős szerepet tulajdonít, ez okból kezd el foglalkozni
a történelmi materializmus szerepével, és egyik - 1919 júliusában publikált - cikkében a
történelmi materializmus funkcióváltásával foglalkozik. Áttekintve a marxizmus történeti
fejlődését, megállapítja, hogy a történelmi materializmus annyiban érvényes, amennyiben
az új társadalom a régi és az új keveréke még, és így alkalmazható rá a régi társadalom
szociológiai magyarázata. Ugyanakkor, ami a kapitalista társadalomban felépítmény volt,
az új társadalomban alap lesz, és a kapitalista társadalom alapja felépítménnyé válik. „A
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szocializmusba való átmenetnek, a szocializmus építő munkájának lényege éppen abban
foglalható össze, hogy az ideologikus elemek, az emberi eszme, az ember felszabadításának és megváltozásának eszmé(je) lesz az építőmunka uralkodó eszméjévé és a gazdasági
élet ennek az eszmének egyszerű eszközévé, egyszerű funkciójává válik.'" 5 A dialektikus
materializmus — miközben megszűnik szociológiai elmélet lenni — az új társadalomban a
tudományos kutatás módszere lesz.
Mint látjuk, Lukács eltúlozza a szubjektív tényezők szerepét a történelmi fejlődésben,
idealizálja a munkásosztály funkcióját, alábecsüli a szervezettség jelentőségét, ugyanakkor
azonban elfogadja az osztályharc és a proletariátus történelmi hivatásának elvét, valamint
a forradalom és a proletárdiktatúra szükségességét.
Azért idéztük itt a lukácsi gondolatokat, mert ezek képezték ideológiai és politikai
alapját kulturális és művelődéspolitikai koncepciójának is.
4.
Lehetetlen megértenünk Lukácsnak a Tanácsköztársaság idején vallott kultúrakoncepcióját, ha figyelmen kívül hagyjuk azokat a vitákat, melyek a háború alatt e témákban
folytak a magyar értelmiség körében. Az ún. Vasárnapi Körben, melynek Lukácson kívül
Mannheim Károly, Häuser Arnold, Fogarasi Béla, Fülep Lajos és mások voltak tagjai, a
kultúrát tekintették az egyedüli kiútnak a kapitalista társadalom intellektuális és morális
válságából. 16 (Mannheim 1918-ban egy tanulmányt publikál Lélek és kultúra címmel,
melyben kifejti ezt a Lukács által is osztott nézetét.)
A Tanácsköztársaság idején Lukács úgy véli, hogy a forradalom eszköz a kultúra
uralmának megvalósításához. Ebben az időben elfogadja Alfred Weber elméletét, aki
különbséget tesz a civilizáció és a kultúra fogalma között. 1919 júniusában megjelentet
egy tanulmányt Régi kultúra és új kultúra címmel, amelyben kifejti álláspontját erről az
ellentmondásról. Véleménye szerűit „a kultúra fogalma (ellentétben a civilizációval)
magában zárja mindazokat az értékes termékeket és tevékenységeket, melyek a közvetlen
életfenntartás szempontjából nélkülözhetők." A kapitalista társadalom képtelen volt
biztosítani a kultúra ilyen üányú fejlődését, mivel a gazdasági élet uralta az egész életet,
az ember alávetetté vált a termeléssel szemben, ideológia és termelés ellentétben álltak
egymással. A kommunista társadalomban az üányított és szervezett gazdasági élet majd
véget vet öncélúságának, mivel azt a társadalmi folyamatot, melyben végbemegy, gazdasági tényezők befolyásolják. Az ember külső és belső életét emberi és nem-gazdasági
motívumok fogják uralni. Ez a funkcióváltozás teremti majd meg az új kultúra lehetőségét, ami eredményezi az ember belső uralmát környezete felett, míg a civilizáció csak
külső uralmát valósította meg a természet felett. „Az ember öncélúsága a kultúra
szociológiai előfeltétele.'" 7
Az 1919. április 20-án publikált, A kultúra tényleges birtokbavétele című cikkében
megállapítja, hogy a proletariátus hatalomra jutása és a kulturális intézmények köztulaj15
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donba vétele csak az első lépést jelentik. ,Az, hogy a műkincsek, a színházak, az iskolák
stb. a proletariátus kezében vannak, csak a lehetőségét teremti meg az új kultúrának, a
tényleges birtokbavételnek. Annak a kornak, amelyben a kultúra összes alkotásai a
dolgozók valamennyiének belső tulajdonává váltak. Ezt a tényleges birtokbavételt kell a
nevelésnek megvalósítani."' Az interiorizációs folyamatnak a fizikai és szellemi munka
közti különbség megszűnéséhez kell vezetnie. „A feladat itt az, hogy minden ember
számára minden pillanatban nyitva álljon élete külső és belső alakulása aszerint, hogy akár
mint fizikai, akár mint szellemi munkás elhelyezkedjék a társadalomban." 1 8 A kultúra
tehát elsődleges eszköze nemcsak a társadalom, hanem általában az ember radikális
átformálásának.
Ez a felfogás nyit utat a proletárdiktatúra egy lényeges célkitűzésének megvalósulásához: a kultúra demokratizálásához. Mozgalom indul az írástudatlanság leküzdésére,
létrejön a nyolcosztályos általános iskola, munkásegyetemet alapítanak. Valamennyi
kulturális intézmény — könyvtárak, múzeumok, színházak — megnyílik a nép előtt,
koncerteket rendeznek a munkások számára. Ez a demokratizmus jellemzi mindenekelőtt
azt a kultúrpolitikát, melyet a magyar értelmiség oly lelkesedéssel vitt át a gyakorlatba, s
amelynek Lukács a fő szószólója.
Lukács igyekezett megnyerni ehhez a politikához az alkotó értelmiség legjelesebb
képviselőinek támogatását. A legrangosabb írókat kéri fel az irodalmi élet irányítására,
köztük nem-kommunistákat is, a regényíró Móricz Zsigmondot csakúgy, mint a költő
Babits Mihályt. A színház újjászervezésében Balázs Béla nyújt segítséget, aki — mint
tudjuk — később a nemzetközi filmművészet egyik kiváló teoretikusa lesz. A zenei
direktórium tagjai közt ott találjuk Dohnányi Ernőt, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt.
Hogy politikája célravezető legyen, megkísérli megteremteni annak gazdasági és intézményes alapjait. Az intézményi rendszer kialakításában egyszerre igyekszik tekintettel
lenni a szakértelemre és a demokratizmusra — persze a Tanácsköztársaság politikája
alapján. Eredeti intézményrendszert hoznak létre, amely igyekszik felhasználni a francia
kommün és a szovjet állam tapasztalatait s a magyar haladó mozgalmak egyes szervezeti
formáit is. Anyagilag a Tanácsköztársaság a nehéz körülmények között is viszonylag
jelentős támogatást nyújt a tudósoknak, íróknak és művészeknek.
Az ideológiai és művészeti irányzatok szempontjából nyitott politikát folytat. A
közoktatásügyi népbiztosságot egyes jobboldali szociáldemokraták azzal vádolták, hogy
előnyben részesíti a proletariátustól idegen művészeti irányzatokat, különösen az expreszszionista Kassák Lajost és folyóiratát, a Má-t. 1 9 Lukács az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tesz közzé: „A Közoktatásügyi Népbiztos semmiféle iránynak vagy pártnak
irodalmát hivatalosan támogatni nem fogja. A kommunista kultúrprogram csak jó és rossz
irodalmat különböztet meg és nem hajlandó sem Shakespeare-t, sem Goethét félredobni
azon a címen, hogy nem voltak szocialista írók. De nem hajlandó arra sem, hogy
szocializmus címen ráeressze a dilettantizmust a művészetre. A kommunista kultúrprogram az, hogy a legmagasabb és legtisztább művészetet juttassa a proletariátusnak és nem
fogja engedni, hogy politikai eszközzé rontott vezér-cikk-poézissel pusztítsák ízlését. A
politika csak eszköz, a kultúra a cél." Ez a toleráns álláspont igen nehezen alkalmazható
1
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az egyre feszültebb viszonyok között. Lukács ugyanebben a nyilatkozatában elismeri a
politika elsődlegességét a kultúrában is, de elveti a művészeti monopóliumok kialakítását.
„A politikai szempont még sokáig kiválasztó szempont marad, de nem diktálhatja az
irodalmi termelés irányát — írja. Csak szűrő legyen, ne egyetlen forrás! A Közoktatásügyi
Népbiztosság eddig még nem avatkozott bele az irodalmi életbe : végeredményben pedig az
írók szervezetére bízza majd az irányítást." 2 0 Balázs Béla egy nyilatkozatából megtudjuk,
hogy a cenzúrát, amit az adott helyzetből fakadó szükségszerűségnek tekintettek, az írók
maguk akaiják gyakorolni, akiknek az írói Direktórium ad megbízást hat hónapnyi
időtartamra. 21
Lukács türelmes, de elvi politikáját a Tanácsköztársaság egyes befolyásos vezetői úgy
értékelték, mint a proletárdiktatúra szigorú elveinek kiterjesztését a kultúra területére,
mely utóbbi fejlődésére az károsan hathat. 1919 júniusában a pártkongresszuson Kunfi
Zsigmond közoktatásügyi népbiztos felveti a diktatúrában való szellemi szabadság kérdését és Kun Bélával szembehelyezkedve kijelenti, hogy ezen a területen nem lehet korlátozni a szabadságot, és hogy ennek hiánya máris megbénította a szellemi tevékenységet.2 2
Lukács igen határozott hangnemben válaszol. Kijelenti, hogy a proletariátus diktatúrája a
kisebbség uralma ugyan, de ez a kisebbség „az öntudatos, szervezett munkásság", mely
valamennyi dolgozó érdekében cselekszik. Ebben a diktatúrában szükség van a kritikára,
de szembe kell szállni az olyan, az egészet érintő kritikával, „amely arra alkalmas, hogy a
kevésbé öntudatos lelkekben ellenforradalmi érzéseket legyen alkalmas felkelteni... Nem
kell a tudományt és a művészetet félteni — mondja. Ellenben megengedhetetlen, hogy a
burzsoázia szellemi erőszakszervezetei, az oktatás és a sajtó megtartsák a maguk szabadságát. Ezeket át kell alakítani a proletariátus szervezeteivé és nem szabad tűrni, hogy
ezekben más szempont jusson érvényre, mint a proletariátus szempontja." 2 3 Kun Béla
válaszában ugyanígy foglal állást, hozzátéve, hogy a szellemi élet dekadenciája kizárólag a
burzsoázia szolgálatában álló kulturális területekre korlátozódik. Majd így folytatja: „Új
szellemi életnek, új kultúrának kell támadnia magából a proletariátusból és én bízom a
proletariátus termelő erejében, abban a termelőerőben, amely intézményeket lerombolt és
intézményeket alkotott, hogy meg fogja találni a szellemi élet terén is a maga kivirágzását." 2 4 Kun ez alkalommal azonosítja a Kassák és csoportja által képviselt avantgarde
irányzatot a burzsoá dekadenciával.
Kassák nyilvánosan tiltakozott a vád ellen, védelmezve a művészet önállóságát a
politikával szemben. Lukács maga nem foglal állást ebben a vitában, de tudjuk, hogy nem
volt az avantgarde híve. 2 5 Álláspontját filozófiai nézetei, ízlése, de a munkás közönség
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reagálása is magyarázza. Az I f j ú Proletár állást foglalva a Kassák körül folyó polémiában,
azt tanácsolja a fiatal munkásoknak, hogy az avantgarde irányzatú művek helyett olvassák
inkább Adyt és Dosztojevszkijt. 26 Akadnak azonban olyan munkások, akik Kassák
védelmére kelnek. Mindez azt bizonyítja, hogy a vita ebben a kérdésben nem záródott le, s
hogy a proletárdiktatúra hívei között különböző nézetek éltek az új irodalom és művészet
orientációjáról. Az irányzatok viszonylag szabad jelentkezése - a legreakciósabbaktól
eltekintve — viszont tény volt, s e tekintetben Lukács megalapozott elvi politikát
folytatott, egyéni ízlésén is túllépve.
Lukács később több alkalommal visszatért a Tanácsköztársaság kulturális politikájára.
1952-ben hangsúlyozta e politika nyitottságát, de azt is, hogy szembeszállt a jobboldali
szociáldemokrata írók és Kassákék irányzatával egyaránt, akik magukat a diktatúra
hivatalos művészetének akarták deklarálni. „A népbiztosság — mint hja — igyekezett
kétfrontellenes harcot létrehozni, de ezt az alapjában helyes vonalat nem tudta mindig
helyesen és következetesen végrehajtani." 2 7 Ezt a párt gyengeségével magyarázza, bár azt
állítja, hogy — a szociáldemokrata támadások ellenére is — sikerült a kommunista
koncepciót érvényesíteni.
1969-ben a Tanácsköztársaság elméleti gyengéire hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva,
hogy a diktatúra vezetői Lenin alig néhány írását ismerték. Úgy véli, hogy a kultúrpolitika
ekkor igen „széles népi bázissal" rendelkezett. „Amennyiben a proletárdiktatúrának a
kultúra területén hatása és tradíciója van, amit folytatni lehet, az éppen ez a széles népi
alap. Népi alatt azt értem, hogy az ország legjobb és leghaladóbb erőit fogja össze,
mégpedig úgy, hogy kísérletet tett arra, hogy egyrészt megőrizze a legszigorúbb és
legmagasabb rendű szakszerűséget - ha az ember Bartókra és más kiváló emberekre
hivatkozik, akkor ez látni való —, másrészt elkerüljön mindent, ami a kultúra bürokratikus igazgatása felé vezet." 2 8 Megerősíti, hogy a Tanácsköztársaság lehetővé tette minden művészeti irányzat kibontakozását, és nem engedte, hogy egyik vagy másik irányzat
monopolhelyzetbe kerüljön. Ez alkalommal nem emeli ki azokat az éles belső ellentéteket, melyek a kultúra területén is szembeállították a szociáldemokratákat és a kommunistákat, és Kassákhoz is kevésbé szigorú.
Lehet vitatkozni azon, hogy mennyire volt megalapozott elméletileg a Tanácsköztársaság kulturális politikája, s hogy ezt milyen rétegek támogatták, tény azonban az, hogy a
proletárdiktatúra e téren nagy eredményeket mutathatott fel. Ezen belül Lukács 1919-es
-elméleti és gyakorlati tevékenysége nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából is fontos mozzanat, s ha látjuk is idealista vonásait, mai munkánk
előzményének kell tekintenünk azt. Az idealizmus egyébként erőteljesebben jelentkezett
az elméletben, mint a gyakorlatban, ahol Lukács sokkal inkább realista. A társadalmi
valóság, a tényleges cselekvés és az elméleti gondolkodás egymásra reflektálása alapján
elemezhetjük csak az 1919-es Lukácsot. A kultúra demokratizálásának, a tudomány és
művészet korszerűségének, az irodalmi és művészeti irányzatok szabadságának, az értelmiség legértékesebb alkotó rétegére való támaszkodásának az elve - ma is megállja a
helyét.
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LÜCK,GEORG
(Berlin)

A T A N Á C S K Ö Z T Á R S A S Á G EMLÉKE
AZ EMIGRÁNS MAGYAR IRODALOMBAN

A Tanácsköztársaság élménye — mint azt már több előadás érintette — a legkülönbözőbb módon hatott az írói és művészi tudatokra. Nem egy esetben életre szóló döntéseket
érleltek az események, akár a forradalom idején történt ez, akár később, az emigrációban
ért be ez az indítás. A hazájukból elüldözött magyar írók saját szervezeteiken tűi a
befogadó ország írói szervezeteiben is tevékenykedtek, így a Német Proletár-Forradalmi
írók Szövetségében, a RAPP-ban, a Forradalmi írók Nemzetközi Szövetségében. Ez a
körülmény lehetővé tette számukra, hogy az Októberi Forradalom, a Magyar Tanácsköztársaság és az emigráns élet adta impulzusokat, történelmi tapasztalatokat ügy váltsák
irodalommá, művészetté, hogy egyúttal alkotó módon vegyenek részt a különböző
programok körüli csatározásokban, végső soron azoknak az esztétikai elveknek a kimunkálásában, amelyek a szovjetunióbeli szocialista kulturális forradalomban, a német proletár-forradalmi írói mozgalomban érlelődtek. Ily módon különleges szemszögből tekintettek a Tanácsköztársaság alatti saját munkásságukra, s egyúttal a korabeli ellenforradalmi
Magyarország itthoni irodalmi viszonyaira.
A legkülönbözőbb esztétikai pozíciók közös nevezője volt: a viszony a lezajlott
forradalomhoz, a kor alaptendenciáinak megértése, a politikai elkötelezettség, a művészi
aktivitás vállalása. A korábbi ideológiai és művészi álláspontok felülvizsgálása a társadalmi
realitások fényében arra vezetett, hogy nem egy polgári humanista író újabb lépéseket tett
előre, mások pedig mint pl. Balázs Béla, Gábor Andor, Illés Béla a proletariátus eszmei
álláspontját vállalták. Ha figyelembe vesszük: mennyire változatosan alakultak az írói
pályák már a Tanácsköztársaság alatt, érthetővé válik, ha a szellemi arculat alakulása a
továbbiakban sem volt problémamentes. Az emigráció viszonyai közt a politikai szilárdság
próbája még kiélesedett; a folyamatok polarizálódtak. Minden egyes emigránsnak világosan meg kellett határoznia munkássága alapeszméit, de nemcsak az adott pillanat vonatkozásában, hanem állandó benső vitában azzal a kínzó kérdéssel: mit hozott a forradalom, és
mit nem érhetett el.
A forradalom idején kezdődött viták — így a Kun Béla és Kassák Lajos közti polémia
az irodalom és a művészet hivatásáról a szocialista társadalomban, vagy Kun Béla és Bíró
Lajos vitája az irodalom és a politika viszonyáról - mindezek az eszmecserék megváltozott feltételek közt tovább folytatódtak az emigrációban. E viták azonban ugyanakkor
jelentős mértékben hozzájárultak a szocialista magyar irodalom elméleti alapjainak tisztázódásához. E viták a művészindividuum és a kommunista párt viszonya, a pártosság és a
párthoz tartozás kérdései körül folytak, az új utak utáni intenzív keresése jellemezte őket,
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merész tervek és szűkös szemlélet, egyoldalúságok egyaránt megtalálható bennük. A KMP
ideológiai kisugárzása, a kritikai önszemlélet jegyében azért volt alapvető jelentősége e
vitáknak a további irodalmi munka szempontjából, mert a kommunista párt stratégiai és
taktikai szellemi indítékait most már nem elszigetelten csak ideológiai vonatkozásában
értékesítették, hanem az egyéni írói esztétikai pozíciók kiépítése érdekében.
E vonatkozásban főleg Lengyel József, Hidas Antal, Kiss Lajos, Karikás Frigyes vagy
Illés Béla fejlődésére, alkotói munkásságára utalnék. A proletárforradalom és az emigráció
problémáival való esztétikai viaskodás, a hős és a tömeg, az osztály és az egyes forradalmár viszonyának írói alakítása, az említetteknél és más magyar íróknál is kétszeresen
tanulságos: részben dokumentálják, hogy a mindent átfogóan nagy téma mennyi írónak
vált legfőbb ügyévé, másrészt szemléletesen elénk táija az egyéni megoldásokban mutatkozó eltérésekből adódó feszültségeket, amelyek sokban meghatározták a 20-as évek
végén a szocialista magyar emigráns irodalomban kialakuló esztétikai plattformot. Törekvéseikben jelen voltak a nemzeti-történeti múlt emlékei, a személyes forradalmán tapasztalatok és élmények, mindezt hozzáadták a formálódó új ember- és társadalomképhez, s
ily módon járultak hozzá sajátos teljesítményükkel a nemzetközi proletárforradalmi
irodalmi mozgalom kibontakozásához azokban az években. (Hasonló példákat persze a
német proletárforradalmi irodalomból is hozhatnánk: Karl Grünberg Brennende Ruhr
с. regénye 1928-ból vagy Hans Marchwitza Sturm auf Essende hasonlóképpen a német
forradalmi eseményeket választják fő témájukul.)
S hogy itt mennyire mélyre nyúló hatásokról van szó, azt jól példázza az az intenzitás,
amehyel Illés Béla évtizedeken át birkózik ezzel a témával. A 20-as, 30-as években
nyújtott teljesítménye, írói és hivatásos forradalmán tevékenysége sok vonatkozásban
tanulságos. Helye különleges az emigrációs irodalomban, művei együttese emeli ki;
munkái nem annyira irodalomelméleti aláépítettségükkel tűnnek ki, mint inkább azzal a
sajátosságukkal, ahogy elementáris élményeit szocialista epikává sűríti. Az Ég a Tiszát,
amely Lengyel József Visegrádi utcája mellett az első művek közé tartozik, amelyek
központi témául a Magyar Tanácsköztársaság történéseit választják, a proletárforradalmi
irodalom kiemelkedő teljesítményének tarthatjuk, a korabeli irodalmi praxis jellegzetes
színfoltjának. Csupán rövid utalást tennék Lengyel József Prenn Ferenc hányatott élete
című írására, (amelynek koncepciója a 30-as években már készen állt, sőt egyes részeit
már meg is írta Lengyel;) azért teszem ezt, hogy érzékletessebbé tegyem, mire gondolok
az előbbiekkel kapcsolatban. A két írót lényegében ugyanazok a társadalmi és irodalmi
viszonyok vették körül. A hasonló témát és anyagot azonban s főleg főhőseiket teljesen
eltérő módon ábrázolják, s ez az írói alkat eltérő intencióival magyarázható. Világosan
kifejezésre jut ez például a fő alakok különbözően hangsúlyos jellem-motiváltságában,
abban ahogy az „érte" és „ellene" fogalmát értelmezik, hogy József Farkas egy találó
megállapítását használjam. Illés Béla az „ellene" fogalmát hangsúlyozza, Lengyelnél
ugyanakkor az „érte" tolul az előtérbe. Az „érte" és „ellene" dialektikája Lengyelnél a
legváltozatosabb lelki reakciók skáláján jelenik meg, a forradalmi történésekben való mély
megmerüléstöl a depressziós levertségig az elveszett harc miatt. Illés Béla figurái más képet
mutatnak. Főhőse, a proletár forradalmár-internacionalista. A politikai eseményeket kritikailag szemléli, bevallja önnön hibáit, önkritikát gyakorol. Ugyanakkor a főhős perspektíva-tudata nem következik mindenkor természetes módon a cselekményből, hanem
inkább retorikus szinten fogalmazódik meg, a priori jellegű. De mégis kétségtelen érdeme
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Illés Bélának, hogy a 20-as évek elején a munkásosztály szerepét a világforradalmi
folyamatban és a marxista—leninista osztályharcos és forradalmi elmélet íróilag alakított
anyagban a KMP szemszögéből mutatta meg. A regény egyszerre dolgozik kortörténeti
eseményekkel és a korabeli politikai és irodalmi vitákkal. Jellegzetes produktuma a
magyar szocialista emigráns irodalomnak a 20-as évek végén, jelzi annak teljesítőképességét, új és új tematikai mozzanatok bevonását éppúgy, mint az alakítás új eszközeinek
alkalmazását, így a montázstechnikáét, a riportét, a krónikáét.
A fiatal internacionalista magyar szocialista irodalmat reprezentálva, sajátos, pozitív és
negatív vonásaival együtt hozzájárult az Ég a Tisza a Magyar Tanácsköztársaságról
folytatott vitákhoz, és bevitte a magyar forradalomról szóló híradást a nemzetközi
forradalmi munkásmozgalom tudatába.

194

KLEIN, ALFRED
(Leipzig)

A FORRADALMI MAGYAR IRODALOM HATÁSA A H Ú S Z A S ÉVEKBEN
KIALAKULÓ NÉMET SZOCIALISTA IRODALMI MOZGALOMRA

„Minden véget ért. A falut bekerítették, a kivezető utakat megszállták, a levegő
megtelt szomorúsággal, az emberek szíve hevesen dobogott.. . Tanács-Magyarország
megszűnt. Most, amikor minden összeomlott, borzalomba akartak fojtani mindent, hogy
a vég valóban vég legyen.'"
így kezdődik Anna Seghers Út az éjszakából című közismert regénye, amely 1932-ben
jelent meg, röviddel azelőtt, hogy Németországban uralomra jutott a fasizmus. Magyar,
lengyel, olasz, bolgár és kínai forradalmárok nemzeti tragédiájuk formálta sorsáról szól azt
követően, hogy az orosz munkásság és parasztság nagyszerű győzelmet aratott, s más
népek forradalmi mozgalmait kíméletlenül leverték. A regényre azért utaltunk mindjárt
fejtegetésünk elején, mert jól példázza, hogy a német forradalmi proletárirodalom kialakulására és fejlődésére nemcsak az Októberi Forradalom világraszóló élménye hatott,
jóllehet a kapitalizmus embertelenségével szakító és mind markánsabban kibontakozó
szovjet fejlődés volt és maradt a német írók szemléletváltásának ösztönzője. A rövid életű
Bajor Tanácsköztársaság időszakát követő forradalmi válság, a harc a reakciós Kapp-Lüttwitz-puccs, majd a hamburgi felkelés bukásával végződő közép-németországi rendőri
provokációk ellen azt a feladatot rótta az írókra, hogy az irodalmi ábrázolás eszközével
tárják fel a sorozatos vereség társadalmi okait. Magától értetődő, hogy élénk érdeklődéssel
fordultak az olyan országok felé, amelyekben hasonló események játszódtak le. Épp
következetes hazafiságuk tette lehetővé, hogy elfogulatlanul, internacionalistaként tekintsenek más népekre, s maradéktalanul szakítsanak azzal a magatartással, melyet Thomas
Mann „hatalomvédte bensőségnek" nevezett. Amikor ennek jegyében, a Weimari Köztársaság idején megjelent a „Nemzetközi regény" című sorozat, a szerkesztők ezzel a
programmal indítják útjára: „A világ proletariátusának és parasztságának forradalmi
korszakairól, követeléseiről, vágyairól ad képet e kitűnő, lebilincselő műveket egybefogó
sorozat, amely hű és gazdag panorámáját festi a megrázó és titáni küzdelemnek." 2 A
vállalkozás egyébként szerény eredménnyel járt. A sorozat harmadik köteteként azonban
még megjelent Illés Béla: Ég a Tisza (A Magyar Tanácsköztársaság regénye) című műve,
amelyet Fedja Freiberg és Haga Rost fordított németre.
S ha most, a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulóján, emlékeztetünk ezekre a
tényekre, nem a múlt iránti nosztalgia késztet erre, hanem a közösségvállalás a többi
1
2

Anna Seghers: Út az éjszakából. Bp., 1959. 13.
Der Internationale Roman (A nemzetközi regény). Berlin-Wien-Zürich. 1929. 3. köt. 360.
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szocialista országnak azzal a törekvésével, hogy a múlt tanulságait egyre bonyolultabbá
váló világunkban a béke és a társadalmi biztonság javára kamatoztassák. Mert így igaz:
ahhoz, hogy tudjuk, hová igyekszünk, tudnunk kell, honnan jövünk. Ehhez pedig meg
kell ismernünk egész múltunkat, fel kell tárnunk múltunk összefüggéseit, ellentmondásait.
Épp ezért e konferencián való részvételünket is úgy tekintjük, mint közvetlen folytatását
annak az éveken át folyt közös vállalkozásnak, amelynek keretében Internationale
Literatur des Sozialistischen Realismus (A szocialista realizmus nemzetközi irodalma)
címmel az NDK-ban már kiadtunk egy kötetet; a társszerkesztők, Szabolcsi Miklós és Illés
László kezdeményezésére a könyv rövidesen magyarul is megjelenik. Nem utolsósorban
ők voltak azok, akik hazai hagyományaikat követve a nemzetközi irodalom legteljesebb
képének figyelembevételével törekedtek a kötet anyagát kialakítani. Ugyanakkor jó
érzékkel ügyeltek arra, hogy érvényesüljenek a sajátosan nemzeti és nemzetközi vonások:
az egységen belül kidomborodjanak azok a különbségek, amelyek az egyes nemzetek
irodalomtörténeti, irodalomelméleti és módszertani törekvéseit jellemzik. E kötethez,
illetve a magyar kollégáknak az NDK-ban ismert műveihez kapcsolódva néhány tézist
szeretnék megfogalmazni a címben jelzett témáról.
1. A szovjet irodalom mellett és bizonyos értelemben már előtte a fiatal szocialista
magyar irodalom volt az, amely ösztönzést adott a modern német proletárírodalomnak.
első próbálkozásai, de későbbi érett alkotásai is sokat köszönhetnek e befolyásnak, amely
számos formában érvényesült. A német munkássajtó, a Weimari Köztársaság haladó
szellemű kiadói rendre jelentetik meg a magyar proletárírók műveit; a német színházak
műsorain nem ritkák a magyar darabok, különösen 1919 és 1923 között, tehát egy olyan
korszakban, amikor még a munkásosztállyal szimpatizáló, baloldali expresszionisták is
elbizonytalanodtak, s rezignáltán félreálltak. A magyal irodalom forradalmi irányzata
azzal a tanulsággal is szolgált, hogy az irodalom nem lebecsülendő mozgósító erő:
lelkesíthet a hatalomért vívott harcban, s hitet adhat a forradalmi válság idején. Kari
Grünberg az Ég a Tiszától 1929-ben megjelent recenziójában ezt a gondolatot így
fogalmazza meg: „Korunk, amely apró, idegölő harcokkal van tele, nem éppen kedvez az
effajta regények megszületésének. Ne csodálkozzunk hát azon, ha az utóbbi tizenöt év
történetét vajmi kevéssé dolgozták fel proletárforradalmi szempontból, pedig keresve sem
találni alkalmasabb írói témát. Az 'Ég a Tisza' is bizonyítja, hogy a proletárforradalmi
regény nem 'díszítőeleme' az osztályharcnak - mint némely elvtársunk hirdeti —, hanem
éles és eredményesen forgatható fegyvere." 3 Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy
Grünberg itt feltehetőleg saját regényére is gondolt: A Brennende Ruhr (Ég a Ruhr) a
Kapp-Lütwitz-féle ellenforradalmi csapatok ellen vívott fegyveres harc történetét ábrázolja, s címe - talán csak véletlenül - meglepően hasonlít az Illés-regény címére.
2. A kialakuló német és magyar szocialista irodalom egyaránt vallja, hogy a forradalmi
lelkesedés és a heroikus pátosz egyedül nem nyújt valósághű élményt, nem győzi meg az
olvasót, s ezért olyan irodalomra van szükség, amely művészileg hitelessé tudja tenni a
társadalmi igazságot, s így valóban történelmileg konkrét, realista — nemcsak élethű vagy
3
Karl Grimberg:
108. sz. 2574.
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Béla Illés: „Die Generalprobe". -

Internationale Pressekorrespondenz, 1929.

riportszerű — képet ad. A párbeszéd már akkor sem arról folyt, hogy szükség van-e az új
irodalomra, hanem arról: milyen legyen ez az új irodalom. Tehát a szocialista realizmus
problémája vetődött fel, anélkül, hogy magát a terminust használták volna: az új
módszerről ugyanis olyan csekély tapasztalat állt rendelkezésre, hogy az még nem tette
lehetővé az elméleti általánosítást. Mindenesetre Grünberg ezt írja említett recenziójában:
„A világháborúban és a forradalomban bolsevistává kovácsolódott vasmunkás egyszerű
szavakkal meséli el a történetet, és mi átéljük, izgalommal követjük végig a Magyar
Tanácsköztársaság hősies küzdelmeket, tévedéseket és hibákat is megélt korszakait, s
megtudjuk: a tanácshatalom legvégzetesebb tévedése az volt, hogy lemondott az önálló
kommunista pártról, megbízott a szociáldemokratákban, és szektás módon kezelte a
parasztkérdést. Papolni persze könnyű, hogy a végső győzelemhez az út hibákon és
vereségeken át vezet. De tudatosítani a tömegekben ezeket a hibákat — ez az igazán
nehéz! A regénynek ez sikerült, s közben még csak nem is unalmas, nem is vezércikk ízű.
Sőt Illés olyannyira lebilincselő elbeszélő, hogy könyvét le sem tesszük addig, amíg az
utolsó betűig el nem olvastuk. A Magyar Tanácsköztársaság történelmi érdeme, hogy
támaszt nyújtott a Szovjetuniónak, s ezt a regény meggyőző erővel bizonyítja." 4 Emlékezzünk vissza itt arra, milyen nagy reményeket fűzött Lenin a proletárforradalom gyors
nyugat-európai (különösen németországi és magyarországi) győzelméhez, sőt úgy vélte,
hogy ez a győzelem döntően befolyásolja majd az orosz forradalom sorsának további
alakulását. Mint tudjuk, reményei nem váltak valóra, a Szovjetunió maradt az egyetlen
szocialista ország, s kitartott így is. A nyugati forradalmi mozgalmak pedig csak azt a
segítséget nyújthatták, hogy lekötötték a hazai burzsoázia erejét. Mindenesetre: könnyebben megérthetjük a győzelem és vereség dialektikáját a mai forradalmi világfolyamatban
is, ha tisztában vagyunk az akkori helyzettel.
3. Nemcsak Anna Seghers regénye bizonyítja, hogy a magyar téma is beletartozik azoknak
a nemzetközi témáknak a sorába, amelyek felkeltették a szocialista német írók érdeklődését. A Weimari Köztársaság idején számos irodalmi mű, publicisztikai írás foglalkozik
Magyarországgal, a magyar történelemmel és irodalommal. A szerzők között találjuk
többek között: Karl Schnogot, Otto Steinickét, Theodor Pliviert, Ems Ottwaltot, Ernst
Tollert, Egon Erwin Kischt, Lion Feuchtwangert, Alfred Kurellát, Johannes R. Bechert,
F. С. Weiskopfot és számos más olyan írót, akinek munkásságát témánk szempontjából
még alig kutatták. Pedig megérné, mert gazdag eredményt ígér. A döntő kérdés itt persze
az, hogy mennyiben sikerül — és nemcsak az irodalom területén — olyan érintkezési
pontokat találni, amelyek közös érdeklődésre tarthatnak számot: gondolok itt elsősorban
arra a problémára, hogy Németország mért nem tanult időben a Horthy-fasizmus és más
fasiszta vagy félfasiszta rezsimek példájából.
Figyelmet kell szentelni másrészt annak a ténynek is, hogy a magyar proletárírók
német témákat dolgoztak fel. Gábor Andor lehet az egyik legjobb példa: a Pravda számára
1918 és 1932 között írt németországi tudósításai a műfaj olyan remekbe szabott darabjai,
amelyek vetekszenek Egon Erwin Kisch és Franz Carl Weiskopf nemzetközi témájú
kitűnő riportjaival. Most, hogy népeinket baráti szálak kötik össze, nemcsak szükségünk,
de módunk is van rá, hogy megismeijük egymás hagyományait — s erre irodalmaink
kapcsolata már példát mutatott.
"Uo. 2574.
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4. Számos kölcsönös kapcsolat ellenére sem mondható el azonban, hogy a német szocialista írók — akár csak rövid időre — részt vettek volna a magyar szocialista irodalmi
mozgalomban. Ezzel szemben sok magyar emigráns író és kritikus talált hosszabb időre
menedéket a Weimari Köztársaságban, s vállalt aktív szerepet a német munkásság politikai
harcaiban, sőt sokan közülük a Német Proletár-Forradalmi írók Szövetségének vezetőségi
tagjai lettek. Bíró Károly (Réz Andor álneve. A szerk.) és Gábor Andor rendkívül
eredményes munkát folytatott a munkáslevelező mozgalomban, s elévülhetetlen érdemeik
vannak a munkásírók nevelésében. Anna Seghers visszaemlékezéseiből tudjuk, mennyi
segítséget kaptak az induló munkásírók különösen Gábor Andortól, akinek szilárd meggyőződése volt, „hogy az új művészetnek a forradalom az alapja, s a munkásosztály meg
fogja teremteni saját irodalmát. S ezt mindig, mindenütt kifejezésre juttatta, jóllehet
akkoriban — a Weimari Köztársaság idején, a harmincas években — még nem használtuk
azokat a fogalmakat és definíciókat, amelyeket ma az iskolában, az egyetemen tanítanak . . . De Gábor jól ismerte az értelmüket, s ezt az értelmet megpróbálta meg is
magyarázni. Ezért olvasta annyi odaadással, annyi figyelemmel a legszerényebb, legsilányabb írásokat is, amelyeket küzülünk sokan nem tartottak érdemesnek arra, hogy
behatóan foglalkozzunk velük. Ő azonban már akkor úgy tekintette ezeket az írásokat,
mint a harcoló munkásosztály első, önálló tanúvallomásait." 5
Az értelmiségiek között elsősorban Lukács György és Balázs Béla befolyása érvényesült: egyrészt szövetségi politikát hirdettek, amelyre a Német Proletár-Forradalmi írók
Szövetségében nagyon is szükség volt. E koncepció jegyében foglalkozik pl. Balázs Béla
Intellektiiel aggályoskodás című, különlenyomatként is megjelent átfogó referátuma az
értelmiség, a forradalmi munkásosztály és a szocializmus kapcsolatával. Másrészt különös
gonddal munkálkodtak azon, hogy jó kapcsolat alakuljon ki proletár-forradalmi írók és a
Weimari Köztársaság más, haladó szellemű írói között. A Német írók Érdekvédelmi
Szövetségének berlini ellenzéki csoportjában erre igen tág terük is nyílt, és a siker sem
maradt el. Persze mind a munkásírók között végzett nevelő munka, mind a szövetségi
pohtika szorgalmazása eredményezett bizonyos túlkapásokat is, amelyek alapját képezték
annak, hogy a magyar emigránsok két vezető csoportját a szektásság illetve a revizionizmus vádjával illették. Közrejátszhatott ebben persze az is, hogy a Tanácsköztársaság
idején sokan egymástól eltérő élményeket, tapasztalatokat szereztek, s ezért más-más
szemszögből ítélték meg az eseményeket. Ezt a tényt mindenesetre figyelembe kell majd
venni, ha e jelenség részletes kutatására sor kerül.
Aktívan részt vettek a magyar emigránsok a Német Proletár-Forradalmi írók Szövetségének vezetőségi munkájában is. S ha Gábor Andor — mint hírlik — e szűkebb körű
összejöveteleken nemegyszer olyasfajta csípős-tréfás megjegyzéssel vetett is véget honfitársa, Lukács György magasan szárnyaló eszmefuttatásainak, mint „Szent Ferenc a
halaknak prédikál", semmi kétség, hogy Lukács irodalomelméleti kérdésekben komoly
tekintélynek, kiemelkedő gondolkodónak számított. Ő lendítette át a holtponton a
Szövetség programvitáját is: Gábor Andorral közösen kidolgozott egy előzetes tervezetet,
amelyet Becher öntött végső formába. Aztán a fasiszta hatalomátvétel — mint tudjuk —
5
Geleitwort (Utószó) Andor Gábor: Der rote Tag rückt näher - Reportagen und Skizzen
1 9 2 8 - 1 9 3 2 (Közeledik a vörös nap - Riportok és karcolatok. 1 9 2 8 - 1 9 3 2 ) c. kötetéhez. Berlin,
1959.516.
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ennek a vitának is rövid űton veget vetett. Újabban „Párbeszéd és vita Lukács Györggyel"
mottóval indult élénk eszmecsere a magyar filozófus életművéről: ebben azonban nem
elemzik sem elég alaposan, sem elég konkrétan a Szövetség programjának kidolgozásában
vállalt szerepét. S ha közben élesen elutasítják is az olyan merev szembeállításait, mint
„tendencia vagy pártosság", „riport vagy ábrázolás", ez is azt bizonyítja, hogy nézeteit így vagy úgy — de figyelembe kell venni. Más a helyzet Komját Aladár és Bíró Károly
programtervezetével, amelyet annakidején már vitára sem bocsátottak, s ma jószerivel csak
irodalomtörténeti érdekesség. Nem szabad azonban átvenni a Német írók Érdekvédelmi
Szövetségének a tervezet helyenként szektás vonásait bíráló hajdani sommás ítéletét s
figyelmen kívül hagyni, hogy ez a tervezet volt az, amely az elsők között értékeli a
proletár-forradalmi irodalom ábrázolásmódját a realizmus minőségileg új, magasabb fokaként.
Végül szeretnék említést tenni Gábor Andor és Kemény-Durus Alfréd magas színvonalú marxista irodalmi kritikáiról, amelyek azonban csak a katalizátor szerepét tölthették
be, tekintve, hogy akkoriban igen ritkák voltak az effajta írások. A magyar emigráns írók
tehát minden téren rendkívül aktívan és ugyanakkor önzetlenül munkálkodtak az új
német irodalom felvirágoztatásán: következetes, ám egyúttal árnyalt internacionalizmusuk nemcsak elméleti és irodalomtörténeti jelentőségű, de máig érvényes példa is.
Franz Fühmann így ír 1973-ban megjelent Huszonkét nap vagy Az élet útjának fele című
budapesti naplójegyzeteiben: „Amire a magyarok történelme, a magyar irodalom megtaníthat: a kíméletlen önkritika erejére, igazság és méltóság kapcsolatára; nyíltságra a világ
felé, egy kis nép magától értetődő tulajdonságára, hogy a fenyegető elárasztás ellen nem
(lehetetlen vagy nyomorító) bezárkózással, de önnönmagának a világműveltség szintjére
való fölemelésével védekezik . . . ". A hasonló felfogást vallók viszonyáról pedig ezt
olvashatjuk: „Kijutnunk végre egymás kölcsönös udvarlásából, megmondanunk egymásnak véleményünket nyilvánosan is, komolyan vennünk egymást .. . " 6
A szocialista-realista irodalom megteremtésében fontos szerepet játszó német-magyar
irodalmi kapcsolatok már sokat tettek ennek érdekében, de azért bőven akad még
tennivaló is.
Galambosi Sándor fordítása

6

Franz Fühmann: Huszonkét nap vagy Az élet útjának fele. Bp., 1976. 162.
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SZKVORCOVA, LUDMILA
(Moszkva)

A PART KULTÚRPOLITIKÁJA ÉS A 2 0 - A S ÉVEK
IRODALMI MOZGALMAI

Az utóbbi évtizedben az irodalomtudományban az egész világon megnőtt az érdeklődés a 20—30-as évek forradalmi történései, azok esztétikai és általában kulturális platformja iránt. A szocialista országok irodalomtudományában e problémakör kutatása,
tanulmányozása már régi tradíció. Számos kutató tanulmányozza ezt a témát; sok
országban többször is kiadták ez évek irodalmi szövegeit és dokumentumait. Ma már
világos, hogy a különböző országokban a forradalmi irodalmak kialakulásának története —
művészi elveit, esztétikai programjait és a fejlődés általános tendenciáit tekintve is kifejezetten hasonlóságot mutat. A szocialista művészet és esztétika kialakulási folyamatának feltárása a 20-as évek és a 30-as évek elejének forradalmi kulturális mozgalmai
vizsgálatával kapcsolódott egybe. A legutóbbi években a szocialista kultúrák történetében
fellelhető tipológiai vonások iránti élénk érdeklődés figyelhető meg.
A nem szocialista országokban a forradalmi irodalmak hosszú ideig ki voltak zárva a
tudományos kutatás szférájából, részint nyíltan ideológiai jellegű okokból (antikommunizmus), részint a polgári irodalomtudomány különbözőféle előítéleteinek hatására, amelyek abból az elgondolásból indultak ki, hogy a művészet összeegyeztethetetlen a politikai
tendenciával.
Évtizedünkben azonban váratlanul és gyökeresen megváltozott a helyzet külföldön — a
művészet osztályszempontúságának kérdése, társadalmi funkciója, a forradalom és a
kultúra kölcsönhatása, ideológia és irodalom viszonyának kérdése előtérbe került a polgári
világot 1968-1969-ben átjáró kiélezett társadalmi válság és az azt követő viharos társadalmi-politikai események után. Erőteljes politizálódás indult meg a művészetben, mely a
forradalmi irodalmi tradíció felfogásának új és kétségtelenül jelentős kontextust adott.
A forradalmi-proletár művészet történelmi problematikája napjainkban összefügg a
modern polgári társadalom, kulturális jelenségeinek széles körével — az irodalmi fejlődés
folyamataival, az utóbbi időben ott keletkező demokratikus jellegű kulturális mozgalmakkal (a nem hivatásos munkásszármazású írók egyesülése, dalárdák és agitációs csoportok
létrejötte, „utcai színházak" stb.), napjaink kritikái vitáival a progresszív és forradalmi
művészetről, a szocialista realizmusról és annak forrásairól.
A 70-es évekre jellemző új folyamatoknak a bonyolultságát és ellentmondásosságát
sokban a baloldali radikális ideológia kialakulása magyarázza, amely a kultúra összes
szférájára kihat. Az „új baloldal" aktívan bekapcsolódott a forradalmi irodalom hagyományairól folytatott vitába. A balos extremitás prizmáján át felfogott és mitologizált
hagyomány nyílt „kisajátítási" kísérlete bontakozik ki előttünk. A 20-as évek forradalmi200

proletár irodalmának baloldali radikális magyarázatait a rombolás pátosza és a kulturális
nihilizmus jellemzik. Ma épp a baloldali radikálisok adják a szovjet irodalom kezdeti
periódusának egyik legtendenciózusabb értelmezését: a vulgárszociológiai szélsőségeket és
a 20-as évek irodalmi mozgalmának leggorombább szektás hibáit tartják az igazi forradalmi művészetnek, az állami kultúrpolitikát reakciósnak, konzervatívnak tekintik, amely
a polgári kultúra restaurációjára törekedett.
Az idő múlásával mind szembetűnőbbé válik a Szovjetunió kulturális forradalma
történelmi tapasztalatainak jelentős értéke. A mai helyzetben a párt kultúrpolitikájának
néhány elvi aspektusa változatlanul aktuális (az osztályszempontú megközelítés, a hagyományhoz való viszony, a proletariátus szövetségeseinek kérdése stb.).
E kérdések megoldásához Október után a párt gyakorlati kultúrpolitikájának még a
forradalom előtti időszakban szerzett tapasztalata segített hozzá. Lenin A párt szervezete
és a pártos irodalom című cikkében az irodalom osztályjellegéből indult ki, de egyúttal
hangsúlyozta, hogy az irodalom különleges, specifikus jellegénél fogva azt „nem lehet
sablonosan azonosítani a proletariátus pártmunkájának más részeivel."1
Az új forradalmi kultúra és irodalom fejlődési problémáinak vizsgálatát még a múlt
század 80-as éveiben megkezdték az orosz marxisták (Plehanov), és mindez folytatódott
az orosz szociáldemokraták kiadványaiban, különösen aktívan 1900-1910 között. Ebben
részt vett Lunacsarszkij, Gorkij, Vorovszkij, Friese, Bogdanov, Potreszov és mások.
Aktívan bekapcsolódott a vitába a lenini Pravda is, amely a proletárművészet védelmében
cikkek sorát publikálta.
Az 1905—1907-es első orosz forradalom eseményei a Nagy Október ,főpróbáját"
jelentették; ezek az évek a kulturális fejlődésben elemi fokon számos kérdést felvetettek,
amelyek aztán 1917 után új erővel hallatnak magukról. Épp innen, a proletárkultúra
problémáinak Október előtti megítéléséből származik a 20-as évek esztétikai vitájának
néhány alapvető vonala.
Az orosz szociáldemokrácia forradalmi szárnyának álláspontja, amelyet Lenin még
1905-ben kidolgozott, és amely egyrészt Lenin egyéb munkáiban (a Tolsztojról szóló
cikkek, Kritikai megjegyzések a nemzeti kérdésről stb.), másrészt a marxista kritikusok
Lunacsarszkij, Vorovszkij, Olminszkij, Saumjan megnyilatkozásaiban fejlődött tovább —
jóval szélesebb látókörű volt az új forradalmi kultúrával kapcsolatos vulgárszociológiai és
szektás nézeteknél. Ebben az értelemben különösen lényeglátóak és széles körűek
Lunacsarszkij Október előtti megnyilatkozásai.
Tolsztojról szóló cikkekben Lenin alaposan elemezte a szociáldemokráciának és a
proletariátusnak a demokratikus kulturális hagyomány bonyolult és ellentmondásos művészi jelenségeihez való viszonyát. A Tolsztojról szóló cikkek az írói alkotás és a valóság
közötti bonyolult kapcsolat marxista értelmezésének iskolapéldáivá lettek, szembehelyezkedtek az osztályszempontúság vulgárszociológiai értelmezésével, és a legközvetlenebb
módon érintik azokat a kérdéseket, amelyek különösen élesen vetődnek föl Október után:
író és forradalom, osztályhelyzet és művészi tehetség, világnézet és alkotás viszonya.
Mint ismeretes, Lenin többször is hangsúlyozta a proletár és az általános demokratikus
feladatok összekapcsolásának szükségességét a forradalmi szociáldemokrácia munkájában.
Ezzel meghatározta a párt kultúrpolitikájának gyakorlati elveit is az Október előtti
1
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időkre. Az 1905-ös forradalom időszakának kultúrpolitikájára az egyik legjellemzőbb
példa az első legális bolsevik újság, a NovajaZsizny
kiadástörténete.
A Novaja Zsizny kiadásáról szóló híradás az állandó munkatársak között említette
Lenint, Vorovszkijt, Olminszkijt, Lunacsarszkijt, Gorkijt és ugyanakkor Andrejevet,
Balmontot, Bunyint, Vereszajevet, Garint, Minszkijt, Teffit, Csirikovot és másokat. Jogosan jegyzi meg Mejlah, aki könyvében e kiadvány történetének részletes elemzését adja:
„Lenin igyekezett felhasználni a forradalom érdekeinek megfelelően azokat az erőket is,
amelyek a vulgármarxisták szemében teljesen reakciósnak látszottak . . . A proletariátus
akkori harcával szolidáris írók bekapcsolása a Novaja Zsizny munkájába nemcsak hogy
nem mondott ellent a polgári demokratikus forradalomnak, de lehetővé tette a differenciálást is a humán értelmiség körében." 2
Ez a probléma — a proletariátus szövetségeseinek kérdése a kulturális mozgalomban —
1917 után is létezik az átmeneti periódusban, s csak ezen rétegnek a szocialista építésbe való
bevonásával oldható meg.
Lenin és Bogdanov álláspontja e kérdésben ellentétes volt. Bogdanov még a forradalom
előtt arra ösztönözte a proletariátust, hogy hozza létre saját, „osztályjellegét tekintve
zárt" kultúráját, amely — Bogdanov elképzelése szerint — fontos fegyver lesz a politikai
harcban, a forradalom után pedig a szocializmus építésében. A proletariátust fenyegető
osztályidegen hatások közvetítőjének Bogdanov mindenekelőtt a munkásmozgalomhoz
csatlakozó értelmiséget tartotta, továbbá a régi kultúrát teljes egészében.
A proletárkultúráról folyó mai külföldi viták és új nézetek szempontjából, melyeket az
ultrabalos radikalizmus esztétikája alakított ki, különösen érdekes az a körülmény, hogy a
bogdanovi kulturológia vulgárszociológiai akcentusai egyenes következményei voltak az
első forradalom bukása után kialakult politikai és ideológiai nézeteknek. A Bogdanov által
akkor létrehozott frakciós csoport a Vperjod a proletárkultúra jelszavával együtt az
„otzovizmust" és az „ultimatizmust" propagálta, azaz a pártmunka minden legális formájának elutasítását, a parlamentarizmust is, a forradalmi illegalitásba vonulást, azt, hogy a
proletariátus a forradalmi harcban nem támaszkodhat szövetségekre. A „Vpeijod"csoport álláspontja baloldaliságnak, a kommunizmus „gyermekbetegségének" volt korai
megjelenése. A „csorbítatlanul baloldali marxizmusnak" ez a vpeijodista fajtája a bolsevizmus karikatúrája — írta Lenin. —. . . Valójában — ha a vpeijodisták nincsenek is
tudatában ennek — itt a marxizmustól az anarchizmus irányába való elhajlással van
dolgunk. 3
A forradalom után a proletárkultúra bogdanovi koncepciója a Proletkult ideológiai
álláspontjának alapját alkotta, nem egyszerűen interpretálták a bogdanovi fogalmat,
hanem ez adta az Október utáni kulturális építés útjáról szóló elképzelések teljes rendszerét is: miszerint a proletariátusnak egyedül kell felépítenie saját kultúráját, és egyedül a
saját maga számára. így vagy úgy mind a bogdanovi koncepcióból indulnak ki a 20-as
években a „proletár tisztaságot" a művészetben propagálók nézetei. íme a magyarázat,
hogy miért került reflektorfénybe az új kultúra bogdanovi értelmezésének lenini kritikája
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a proletárkultúráról szóló vitákban, különösen ha az Október előtti és utáni korszakot
egységben vizsgálják.
Lenin és a párt viszonyáról a proletárkultúrához és a proletár irodalmi szervezetekhez
külföldön gyakran terjednek el különböző koholmányok, különösen az újbalos színezetű
megnyilatkozásokban, melyek szerint Lenin a hagyományos polgári kultúra védelmezője
volt, a párt irodalompolitikáját is úgy értékelik, hogy az mindenekelőtt a proletár
irodalmi szervezetek ellen irányult.
Ugyanakkor maga Lenin csupán a „tiszta proletárkultúra" hazug koncepcióját ítélte el.
Ezenkívül Lenin munkáiban és a párt irodalompolitikájának dokumentumaiban a proletárkultúra fogalma az „igazi proletárkultúráé" 4 nagyon pozitív kontextusban mint az új
forradalmi kultúra fordul elő. Közismert Lenin következő megfogalmazása: „pioletárkultúra = kommunizmus". 5
Lenin számára a proletárkultúra problematikája elejétől fogva egy szélesebb problémakör - forradalom és kultúra - része volt; épp a szocialista forradalom tette lehetővé,
hogy feloldják az „örök ellentmondás"-t — a dolgozók elidegenedését a kultúrától, ez a '
forradalom nemcsak mint a kulturális javak „fogyasztóit" vonta be a tömegeket a
kultúrába, de mint a művészi értékek közvetlen alkotóit is.
A proletárkultúra terminust ebben az értelmezésben a művészet forradalmi megújulásának ellenségeivel szegezték szembe. A proletárkultúra lenini értelmezése határozottan
szembefordult a kulturális nihilizmus összes árnyalatával, minden olyan kísérlettel, amely
el akarta vágni a folytonosságot a régi és az új kultúra között. „Nem új proletárkultúra
kieszelése, hanem a meglevő kultúra legjobb mintaképeinek; hagyományainak, eredményeinek fejlesztése a marxizmus világnézete és harci feltételei szempontjából diktatúrájának időszakában" 6 — írta Lenin. Ezt az álláspontot a szovjethatalom fennállásának
legelső napjától következetesen képviselték (1. a Népbiztosok Tanácsának dekrétumai az
állami kiadóról, a múzeumok, képtárak, könyvtárak államosításáról, a monumentális
propaganda lenini terve stb.).
A párt kultúrpolitikájának elveit a későbbiekben olyan dokumentumokban fektették
le mint az OKP(b) XIII. kongresszusának határozata a sajtóról, dl OKP(b) KB sajtóosztálya 1924. máj. 9 - 1 0 közötti ülésének határozata, az OKP(b) KB 1925. június 18-i
határozata A párt politikájáról a szépirodalom területén, az OKP(b) KB 1932-es határozata Az irodalmi és művészeti szervezetek átszervezéséről, továbbá a párt ismert személyiségeinek — Varejkisz, Krupszkaja, Lunacsarszkij, Frunze, Jakovlev és mások — számos
sajtóbeli megnyilatkozásában.
Az új kultúra építése egy átmeneti korszakban kezdődött, melynek gazdasági és
társadalmi többrétűsége bonyolult, közvetett formában, de mégis eléggé élesen tükröződött az irodalomban. A proletárkultúra létrehozásáért fellépő proletár irodalmi szervezetek létezése nemcsak az 1917 utáni történelmi és kulturális helyzet sajátosságát tükrözte, de azt a kulturális forradalom által ébresztett objektív igényt is, hogy létrejöjjön
egy — a társadalmi összetételét és világnézeti álláspontját tekintve - új értelmiség. Épp
ezért az Október utáni másfél évtized folyamán a párt segítséget nyújtott a proletár írók
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irodalmi csoportjainak. Az OKP(b)KB-nak a Proletkultról (1920) írott levelében olvassuk: ,A KB nemcsak hogy nem akarja megkötni a kezét a munkásértelmiségnek a
szépirodalom területén, épp ellenkezőleg, a KB egy sokkal egészségesebb, normäisabb
hátteret akar létrehozni számára, és lehetőséget adni neki arra, hogy termékenyen tevékenykedhessen a művészi alkotás minden ügyében." 7 A párt XII. kongresszusának határozatában megjegyezték, hogy „a szépirodalom terén a pártnak főleg a munkások és
parasztok írói tevékenységét kell figyelemmel kísérnie, akik a Szovjetunió nagy tömegeinek kulturális felemelkedése során munkás- és parasztírókká válnak." 8
Ugyanakkor elvi különbség mutatkozott a proletár irodalmi szervezetek és a párt
kultúrpolitikai dokumentumaiból kibontakozó vonal között; az ország kulturális forradalmának terve nemcsak a munkás- és parasztszármazású új értelmiség létrehozását feltételezte, hanem a kulturális tradíciót képviselő régi értelmiség megnyerését is, amelynek a
világnézete gyakran ingadozott, és amely csupán fokozatosan tért át a szocializmus
álláspontjára.
Ennek megfelelően fogalmazódtak meg az átmeneti időszak irodalompolitikájának
elvei az OKP(b) KB 1925. június 18-i ismert határozatában A párt politikájáról a szépirodalom terén A párt a proletariátus vezető pozícióinak megerősítésére és kiszélesítésére
szólít fel az irodalmi fronton, mindenféle módon segíteni kívánja a proletárírók számának
növekedését, támogatni irodalmi szervezeteiket. A határozatban hangsúlyozták, hogy
mindezeknek a feladatoknak a lebecsülése (amelyet a 20-as években „kapituláns magatartásnak" neveztek) szigorú elbírálás alá esik. Ezenkívül a párt határozottan elítélte a
proletár irodalmi szervezetek „fölényes és megvető viszonyát a régi kulturális hagyományhoz, a művészi nyelv szakembereihez." 9
E pártdokumentum különös jelentőségét az adta, hogy benne foglaltatott a szocialista
kultúra kialakulása folyamán a bonyolult átmeneti jelenségekhez fűződő viszony taktikája. Azokkal az írókkal kapcsolatban, akik még nem vallják teljességgel a proletariátus
álláspontját, a határozat „taktikus és óvatos viszonyra" szólít fel, azaz olyan hozzáállásra,
amely minden lehetőséget biztosít számukra a minél gyorsabb átállásra a kommunista
ideológia oldalára." 10 A határozatnak ez az irányelve szoros kapcsolatban volt az átmeneti időszak politikai feladataival: , A proletárdiktatúra időszakában a proletariátus pártja
a következő megoldandó kérdések előtt áll: hogyan viszonyuljon a parasztsághoz, és
hogyan nevelje át; hogyan tűrje el az együttműködést a burzsoáziával, és hogyan szorítsa
ki fokozatosan; hogyan állítsa a forradalom szolgálatába a műszaki és minden más
értelmiséget, és ideológiailag hogyan hódítsa el őket a burzsoáziától." 11
Az irodalmi fronton is folyt az osztályharc, itt is léteztek „ellenforradalmi és proletárellenes elemek. A határozat egyszersmind hangsúlyozta azt, hogy „türelmesnek kell lenni
az átmeneti ideológiai formákkal, segíteni kell e sokféle forma megszűnését a kommuniz-
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mus kulturális erőivel való mind szorosabb elvtársias együttműködés folyamatában, ügyes
taktikát kell alkalmazni, türelmet kell tanúsítani mindazokkal az irodalmi irányzatokkal,
szemben, amelyek együtt képesek haiadni, és együtt is haladnak a proletariátussal."
Ily módon nemcsak az irodalommal kapcsolatban alakult ki a taktikus álláspont, ehhez hasonló határozatot fogadtak el például az SzKP(b) KB agitprop bizottságának
színházi ülésén 1927-ben 12 - , hanem az egész kulturális fronton. Az SzKP(b) 1922-es
XII. összoroszországi konferenciájának határozatai megállapítják: , Л pártszervezeteknek
ma inkább mint valaha, differenciált magatartást kell tanúsítaniuk a tudomány, a technika, az orvostudomány, a pedagógia stb. képviselőinek minden egyes csoportjával (sőt
minden egyes tagjával) szemben. A technika, a tudomány, a tanítók, írók, költők stb.
képviselőinek azokat a valóban párton kívül álló elemeit, akik legalább fő vonásaiban
megértették a végbement fordulat tényleges értelmét, rendszeresen támogatni kell, és
gyakorlati együttműködést kell kialakítani velük." 1 3
A régi értelmiség képviselőihez való viszonyra vonatkozó pártpolitikai elveket Lenin
többször is pontosan megfogalmazta. így 1919-ben ezt írta Lenin: ,Az ingadozó értelmiség soraiban máris hatalmas fordulatot értünk e l . . . Ezen ingadozásokon egyetlen
szilárd törekvés vonul végig: elvágni az ellenforradalom útját, felhasználni a képzett
burzsoá apparátust.. . mindezeken az ingadozásokon át művelt értelmiségi rétegek kerülnek a szovjet funkcionáriusok soraiba, és el fogjuk távolítani azokat az elemeket, akik
továbbra is támogatják a fehérgárdistákat." 14 Közismert a következő lenini tétel: „Birtokba kell venni azt az egész kultúrát, amelyet a kapitalizmus hagyott hátra, és fel kell
belőle építeni a szocializmust... Ez a tudomány, technika és művészet pedig a szakemberek kezében és az ő fejükben van." 1 5
Tökéletesen más volt a viszonyuk a régi kultúrához és a kulturális tradíciót képviselő
értelmiséghez a proletár irodalmi szervezeteknek (Proletkult, Kuznyica, naposztovsztvo,
RAPP). A maximaiizmus álláspontjáról, amely valójában „a baloldaliság a kommunizmus
gyermekbetegsége" tipikus megjelenése volt, a régi világ, a múlt kultúrája és annak élő
képviselője, az értelmiség szétzúzásának programját terjesztették. Minden, ami nem felelt
meg proletárirodalom eme meghatározásának, az ellenforradalmi, polgári irodalom táborába tartozott.
A szovjet irodalomtörténészek behatóan elemezték a proletár irodalmi mozgalom
pozitív és negatív aspektusait. 16 A proletár irodalmi mozgalom fejlődése során különböző
korszakokon haladt át, bonyolult, nem egyértelmű kapcsolat állt fenn a mozgalom egyes
vezető ideológusai és „közkatonái" álláspontja között, az esztétikai elmélet és a művészi
gyakorlat között. El kell ismernünk a proletár irodalmi mozgalom számos történelmi
érdemét, olyanokat, mint az aktív részvétel az Október utáni tömegkulturális mozgalomban, a haladó művészi világnézetért vívott harc, az új művészet alkotó elveinek
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Vö. Putyi razvityija teatra (A színház fejlődésének útjai). Moszkva-Leningrád, 1927.
A z SzKP kongresszusainak, konferenciáinak és központi bizottsági plénumainak határozatai.
Bp., 1954.1. rész. 786.
14
Lenin összes Művei. Bp., 1973. 38. köt. 162.
15
U o . , 52.
16
V ö . L. Tyimofejev, A. Gyementyev, A. Metcsenko, V. Gorbunov, Sz. Sesukov, A. Romanovszkij
és mások műveit.
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megvilágítása, az új világ és az új ember ábrázolásának feladata a maguk társadalmi
dimenzióiban stb.
Ugyanakkor látnunk kell, hogy a forradalmi korszak kulturális kísérleteivel kapcsolatos
mozgalom konstruktív kezdete a gyakorlatban a művészet vulgárszociológiai szélsőségeibe
fordult. Az osztályjelleg merev, sematikus értelmezéséből kiindulva a proletár irodalmi
mozgalom résztvevői, a múlt és a jelen számos értékének tagadásával elszegényítették az
új kultúrát. Ismeretes a „naposztovecek" és később a rappista kritika támadása Gorkij,
Majakovszkij, Solohov, Leonov, Fegyin és mások ellen, akik pedig Szovjet-Oroszország
forradalmi művészetének jeles képviselői voltak.
A 20-as és a 30-as évek fordulóján a rappista kritika nem értette meg, hogy a humán
értelmiség számos képviselőjében a valóság hatására radikális átalakulás ment végbe. A
rappisták nem értették meg az országban megvalósuló kulturális forradalom jellegét.
Az átmeneti ideológiai formák történelmi szükségszerűségének semmibevétele, a hitetlenség a pozitív fejlődés lehetőségében, sőt a valóságos tények tagadása a proletár irodalmi
mozgalom mély válságát okozta a 20-as és a 30-as évek fordulóján. Az SzKP(b) KB
1932-es április 23-i határozata az Irodalmi és művészeti szervezetek átszervezéséről
megjegyezte, hogy a proletár szervezetek létrejöttét a korszak ideológiai küzdelme igényelte, „amikor az irodalomban még nagyobb hatása volt az idegen elemeknek", de
napjainkban már létrejött az a „veszély, hogy ezek a szervezetek a szovjet írók és
művészek hatékony mobilizálási eszközéből a frakciós elzárkózás népszerűsítésének eszközévé váljanak, elszakadjanak az aktuális politikai feladatoktól és a szocializmus építésével szimpatizáló írók és művészek jelentős csoportjától". 1 7 Az SzKP(b) KB határozata a
proletárírók egyesülésének feloszlatásáról és a „szovjet hatalmat támogató és a szocialista
építésben részt vevő íróknak a szovjet írók szövetségébe való egyesítéséről" 18 azt tükrözte, hogy „a szocializmus talaján létrejött egységes szovjet értelmiségnek a humán része
is minőségileg új valami." 1 9
A párt irodalompolitikájának dokumentumai a szocialista kultúra létrejöttének legfontosabb törvényszerűségeit általánosítják, amelyek jelentőségükben messze túlmutatnak a
20-as évek szovjet irodalmának konkrét történetén. A párt kultúrpolitikája számos olyan
problémát oldott meg, amely a régi és az új az általános emberi és az osztályjellegű
viszonyával állt kapcsolatban egy fontos forradalmi időszak kulturális fejlődésében. A
párt határozott támogatást nyújtott a művészet forradalmi megújulásához, egyszersmind
elválasztotta az újat mindenféle extrém és vulgárszociológiai törekvéstől. Ugyanakkor ki
kellett dolgozni az értelmiséggel és a kulturális hagyományokkal kapcsolatos taktikát,
figyelembe véve világnézeti ingadozásaikat, továbbá az új kultúra kialakulásának folyamatában létrejövő mindenféle bonyolult átmeneti jelenséghez fűződő viszonyt; a forradalmi
osztályszempontot egyesíteni kellett a kultúra humanista és demokratikus tradícióival.
E feladatok megoldása során a párt a szocializmus építésének lenini terve elvi álláspontjából indult ki. A párt irodalompolitikai dokumentumainak felhasználása szélesíti az
irodalomtudomány módszertani lehetőségeit a szocialista irodalmak története tipológiai
tendenciáinak kutatása során.
Ratzky Rita fordítása
1 7

KPSzSz V rezoljucijah . . . (Az SzKP h a t á r o z a t a i . . . ) Moszkva, 5. köt. 4 4 - 4 5 .
A Beljajev: Igyeologicseszkaja borba i lityeratura (Ideológiai harc és az irodalom). Moszkva,
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ILLÉS LÁSZLÓ

A Z IRODALOM P Á R T I R Á N Y Í T Á S Á N A K N É H Á N Y

KÉRDÉSE

A HÚSZAS É V E K B E N

A kommunista munkásmozgalom sohasem titkolta, hogy eszmeileg be kíván avatkozni
az irodalom, a művészet fejlődésébe. A szocialista szellemiségű irodalom a maga részéről
mindig is igényelte a párt által közvetített eszmei segítséget. A pártirányítás során
történetileg jelentkező ellentmondások rendszerint az irányítás hogyanjával függtek össze.
Ez a húszas évek „proletárirodalmi" mozgalmával kapcsolatban is jól megfigyelhető.
Az irodalmi folyamat „ellenőrzéséről", figyelemmel kíséréséről már Lenin szólt igen
határozottan A párt szervezete és a pártos irodalom című 1905-ös cikkében. Ezt az
ellenőrzést ő mindenesetre a „szervezett szocialista proletariátus" feladataként jelölte
meg. Ugyanilyen értelemben szólt az 1925-ös határozat arról, hogy „az irodalom területén a vezetés a munkásosztály egészét illeti meg." Ez esetben éppen arra esik a hangsúly,
hogy a munkásosztály ideológiája sugározza át az irodalmat, s ez az eszmeiség nem
spontánul, hanem aktív módon van jelen, azaz szembesül, mérlegel, kiválaszt, támogat,
megtűr vagy elvet. Az eszmei befolyásolás, az ideológiai vita során elérhető tisztázódás
metodikai alapjai ebben a lenini megfogalmazásban rejlenek. A „szervezett szocialista
proletariátus" legmagasabbrendű szervezete, a párt aktív részvétele az irányításban eredeti
lenini gondolat.
De Lenin más alkalommal, később is megerősítette az irányításról, a „beavatkozásról"
vallott elképzeléseit. Clara Zetkin tudósít arról, hogy Leninnel folytatott beszélgetései
során hangzott el az alábbi megnyilatkozás: „Mi - kommunisták vagyunk. Nem ülhetünk
ölbetett kézzel, és nem hagyhatjuk, hogy a káosz tetszése szerint kavarogjon. Ezt a
folyamatot is biztosan kell irányítanunk, és meg kell kísérelnünk eredményeit kialakítani,
meghatározni."
Mindez semmiképpen sem áll ellentétben azzal a tapintattal, figyelemmel, amelyet
Lenin a művészeti, irodalmi jelenségek megítélésénél tanúsított. Leninnek az irodalom, a
művészet kérdései iránti rendkívüli érzékenysége egyik bizonyítéka, hogy az emlékezetes
1920. okt. 8-i Határozattervezet után is tovább foglalkoztatta a Proletkult ügye, és nov.
10-én újabb tervezetet készített a KB plénuma számára, amelyben megerősíti, hogy a
szervezet tudományos és politikai népművelő tevékenysége tartozzon változatlanul a
Népbiztosság felügyelete alá, de a szépirodalmi, zenei, színházi és képzőművészeti alkotómunka terén maradjon meg az autonómia. A párt és az állami szervek e téren csupán a
burzsoá ideológiai jelenségek feltűnése- esetén avatkozzanak bele a folyamatba. A KB
1920. dec. 1-én a Pravdában közölt levele ugyanebben a szellemben íródott, annál inkább,
mivel annak elkészítésében Lenin jelentős mértékben közreműködött.
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Lenin érzékenysége a művészeti szféra „autonómiája" viszonylagos önállósága iránt
nem volt elszigetelt jelenség. Lunacsarszkij a proletárdiktatúra egyéves tapasztalataival a
háta mögött éppen a futuristák lapjában jelentette ki: „Már nagyon sokszor elmondottam,
hogy a Népművelési Népbiztosságnak pártatlannak kell lennie a művészeti élet egyes
irányzataival kapcsolatban. Ami a forma kérdését illeti — a népbiztosnak és a hatalom
képviselőinek az ízlése nem jöhet számításba. Szabad fejlődést kell biztosítani minden
művésznek és csoportnak! Egyetlen irányzatnak sem szabad megengedni, hogy megszerzett hagyományos dicsőséggel vagy divatos sikerekkel felfegyverkezve háttérbe szorítsa a
másikat." (Iszkussztvo Kommuni, 1918. dec. 29.) Nagyon is hasonló szellemben irányította Lukács György a Magyar Tanácsköztársaság kultúrpolitikáját, mint arról gyakorlati
intézkedésein túl a Vörös Újság 1919. április 18-i számában közzétett elvi nyilatkozata is
tanúskodik, amelyet a személye ellen indított támadásokra adott válaszul, felelvén a
különféle szélsőséges törekvésekre: „A Közoktatásügyi Népbiztos semmiféle iránynak
vagy pártnak irodalmát hivatalosan támogatni nem fogja. A kommunista kultúrprogram
csak jó és rossz irodalmat különböztet meg, és nem hajlandó sem Shakespeare-t, sem
Goethét félredobni azon a címen, hogy nem voltak szocialista írók. De nem hajlandó arra
sem, hogy szocializmus címén ráeressze a dilettantizmust a művészetre. A kommunista
kultúrprogram az, hogy a legmagasabb és legtisztább művészetet juttassa a proletariátusnak, és nem fogja engedni, hogy politikai eszközzé rontott vezércikk poézissel pusztítsák
az ízlését. A politika csak eszköz, s a kultúra a cél." Az SzKP XIII. pártkongresszusa
sajtóhatározata 1924-ben Lenin és Lunacsarszkij szellemében szögezte le: „Egyetlen
irodalmi irányzat, iskola vagy csoport sem léphet fel és nem is szabad, hogy fellépjen a
párt nevében." Azaz a párt nem egy csoport kezébe, még a magát „proletáríróknak"
nevező csoport kezébe sem kívánta letenni az össz-szovjet irodalom vezetésének ügyét,
hanem az autonómia biztosításával együtt alkalmazott eszmei befolyásolást és inspiratív
támogatást a marxista szellemű egyetemes szovjet irodalomkritikára gondolta bízni. Az
egy évvel később született 1925-ös határozat ugyanezt a vonalat viszi tovább. A határozat
megfogalmazói kifejezetten az eszmei küzdelemre utalnak, s éppen ebben az összefüggésben szorgalmazzák a munkásosztály ideológiája hegemón szerepének kiküzdését. A proletárdiktatúra viszonyai között nem taktikai problémának tekinti a határozat a múlt
örökségével és a jelen legkülönbözőbb progresszív rétegeinek szellemiségét közvetítő
művészeti alkotásokkal való korrespondenciát, hanem a szovjethatalom körülményei közt
megengedhető, sőt szükséges türelem, szívós ideológiai nevelőmunka stratégiáját tűzi ki. A
munkásosztálynak ki kell vívnia hegemón szerepét a szépirodalomban - szögezi le a
határozat - , „és türelmes magatartást kell tanúsítania az átmeneti ideológiai formákkal
szemben".
Mint látható, a pártirányítás érzékeny tapintata, „be nem avatkozó" tartózkodása nem
a művészet sorsa iránti közömbösséget fejezte ki, hanem a csoportérdekek egyidejű
elhárításával az alkotóművészek felelősségét húzta alá. Nem kívánt alkotói kérdéseket
megoldani, irányzatokat vagy iskolákat monopóliumhoz juttatni, sőt akadályt gördített az
effajta kísérletek elé. De ugyanakkor mind Lenin, mind Lunacsarszkij, avagy Lukács
eszmei követelményeket fogalmaztak meg, a proletárdiktatúra kultúrája elvárásait. Magas
színvonalú szocialista művészetet „követeltek", és szabad teret biztosítottak a megvalósításhoz. Ez a módszer segítette elő a húszas évek első fele élénk és színes művészeti
produkcióját. E módszert és megközelítést fogalmazta meg az 1924. májusi értekezlet
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nyomán a sajtóról szóló határozatban a párt XIII. kongresszusa, majd az 1925-ös párthatározat, amelynek előkészítésében Lenin — Jakovlev tanúsága szerint — még tevékenyen
részt vett.
De éppen az 1925-ös határozat szellemének későbbi deformálódása, megsértése jelezte
az irányítás torzulásait, annak minden következményével együtt. Lenin halála után
egyoldalról a rappisták indítottak rohamot az irodalom és művészet „hadállásainak"
elfoglalásáért, másrészt pedig a Buharin és Troekij körül csoportosult körök a spontaneitást vélték üdvözítőnek.
A RAPP a másik végletet képviselte, azt igyekezett elérni, hogy az írói szervezetek
maguk is átvegyék a pártéletben érvényes mozgalmi fegyelmet és módszereket. A kibontakozó RAPP-szervezetekben azonban egyre inkább eluralkodott ez a jelenség. A RAPPinspirációt befogadó német mozgalomban Becher a proletárírót a „forradalom egyszerű
katonájának" tekinti, aki „pártmunkát végez". Az idő haladtával egyre szigorúbban
gondolkozott e kérdésről. A Bund továbblépése egyik feltételét éppen a pártszerűen
alakított fegyelemben látta. „Einen Schritt weiter" című 1930-as programatikus cikkében
kijelenti: „Azt követeljük, hogy irodalmunk ugyanazon kontroll és felelősség alá helyeztessék, mint bármely más politikai munka".
Aligha véletlen, hogy az 1930 novemberében tartott harkovi konferencián a Komintern képviselője, Serafima Hopner behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel. A Komintern, noha kultúrpolitikai irányvonalában szintén megfigyelhető a korra jellemző nem egy
negatív mozzanat, mégis viszonylag korán felfigyelt az irodalom pártirányításában mutatkozó torzulásokra. „Árt munkánknak — mondotta a konferencián Hopner —, ha a
pártmunka módszereit és normáit a széles tömegszervezetekre, s főleg az irodalmi szervezetekre mechanikus módon átvisszük . . . Károsnak tartjuk, hogy mindazokat a normákat,
amelyek pártunk, a proletárforradalom élcsapata életét meghatározzák, átvigyük az olyan
széles szervezetekre, mint a forradalmi irodalom szervezete."
Hopner fejtegetéseinek értelmezésében már megmutatkozott bizonyos visszalépés
ettől a világos állásfoglalástól, és éppen a Komintern nemzetközi információs lapja, az
Inprekorr hasábjain. (1930. nov. 21.) A plénumról tudósító szerző Hopner minden
kijelentését egy-egy „de azonban" mellékmondattal kommentálja, s kísérli meg visszaigazítani a korabeli RAPP-gyakorlathoz. Idézi Hopnert, aki szerint a Büro szekcióiban nem
lehet alkalmazni azt a fegyelmet, amelyet a kommunista pártokban, de - úgymond — „a
vonalat azért következetesen és energikusan keresztül kell vinni". Óv a szektarianizmustól, széles alapokról szól, de ugyanakkor az elvi engedmények kiiktatásáról is, s ez
formálisan pontos és helyes megfogalmazás, de tudnunk kell, hogy egy deformálódott
elviség, a lenini princípiumoktól eltért gyakorlat idején hangzik el mindez.
A párt által biztosított „autonómia" és az eszmei befolyásolás dialektikája sérelmét
jelentette mindenkor az olyan aspiráció, amely egy csoport számára biztosított volna monopóliumot. A „proletárírói" szervezet, a RAPP azonban éppen ilyen monopóliumra
törekedett. Mint láttuk, a párt irodalompolitikai irányvonala elvben nem engedett az ilyen
törekvéseknek; a gyakorlatban azonban nem valósult meg következetesen ez a koncepció.
Az ok a sztálini kultúrpolitikai irányvonal kibontakozásában rejlik, ez 1932-ig, a
radikális fordulatig egyre fokozódó mértékben tért el a kiegyensúlyozott lenini kultúrpolitika normáitól. A proletárkultúra elméletét Lenin szétzúzta; szavakban sohasem
állították azt helyre később sem, de az irodalmi gyakorlatban két legkárosabb eleme: a
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hagyomány ellenesség, és a szövetségi politika elutasítása - a húszas évek végén is ugyanúgy jelen volt, mint az első években.
Az 1925-ös határozat következetlen megvalósításának ugyanakkor objektív okai is
voltak. Noha a párt minden olyan írói csoportosulást támogatott, amely a szovjet valóság
talaján állt, természetesen különösen pártfogolta azonban azokat az írókat, akik a korábban elnyomott dolgozó osztályok soraiból jöttek, főleg a volt proletariátusból. Ezek az
írók azonban többnyire éppen a RAPP valamely szervezetéhez tartoztak. így egy rendkívül komplikált helyzet állt elő. A párt kultúrpolitikája 1925 körül olyan szövetségi
politika volt, amely különös figyelemmel ösztönözte a „proletárirodalmat", de a „proletárirodalom" szervezetei olyan teoretikusok irányítása alatt működtek, akik a proletárirodalmon nem szocialista irodalmat értettek, és a szövetségi koncepció helyett csoportjuk
kizárólagosságára irányították tekintetüket. A proletárirodalom terminusa elvi tisztázatlansága pedig elfedte az utat a helyes törekvések és a manipulációs szándékok kettéválasztása előtt.
A párt előtt nem a csoportszellem megerősítése, hanem már akkor a legkülönbözőbb
rétegeket összefogó, egységes szovjet irodalom célkitűzése lebegett. Nem véletlen, hogy
már igen korán, és éppen a RAPP hegemóniára törekvése kezdeteinél a párt kezdeményezésére megalakították 1925. júl. 14-én a Szovjet írók Egyesületeinek Szövetségét. A párt
határozottan elutasította a RAPP követelését, amely nem kevesebbre irányult, mint hogy
a párt adja a szervezet kezébe az irodalmi és művészeti front irányítását. A Központi
Bizottság Sajtóosztályán 1924. máj. 9-én tartott tanácskozáson a Naposztu-csoport nevében Vargyin követelte, hogy a párt nyilvánítsa a RAPP-ot ilyen vezető szervezetnek. A
rappisták energikus fellépésük ellenére elszigetelődtek ezen a tanácskozáson. A vitában
felszólalt Jakovlev. A tanácskozás előkészítése idején közvetlenül Lenintől kapott instrukcióknak megfelelően nyilatkozott a proletárirodalom hegemonisztikus törekvései ellen.
Alig egy évvel később a párt KB irodalmi bizottsága tartott ülést (1925. márc. 3.), ahol
M.V.Frunze előadásában (az egyik legragyogóbb okfejtésben, amelyet a 20-as évek
közepén a párt képviselői az irodalom kérdéseiben nyújtottak) elvileg zúzta szét a RAPP
újra feltámadó igényeit. Egy hónappal korábban tartották ugyanis a RAPP 1. Országos
Konferenciáját, ahol ismételten a hegemóniát követelték a résztvevők. J. V. Vargyin itt
felszólalásában az útitársakat „lényegében ellenség"-nek bélyegezte. Ilyen körülmények
között világosodik meg különösen Frunze okfejtésének jelentősége. „Az irodalom kérdéseit illetően — mondotta —, meg kell állapítani, hogy a naposztovisták pozíciója az
úgynevezett útitársak vonatkozásában nem helyes. Gyakorlatilag vitt vonaluk, hogy
adminisztratív nyomás s mintegy megrohamozás útján vegyék kezükbe az irodalmat —, ez
téves álláspont. Ezen az úton a proletárirodalmat nem lehet létrehozni, ezen a módon
csak ártani lehet a proletariátus ügyének." Maga Gorkij sokat szenvedett a csoportok ádáz
gyűlölködése miatt, cikkeiben, leveleiben különösen a 20-as évek második felében újra
és újra felemelte szavát a párt intencióival szemben széthúzást keltő különérdekek ellen.
A párt a proletárdiktatúra viszonyai közt higgadt és nagyvonalú irodalompolitikát folytatott. Az osztályküzdelmek elhúzódása sem tehette kérdésessé többé a hatalom birtoklását, az szilárdan a munkásosztály kezében volt. Épp ezért a proletárdiktatúra ideológiai
frontján — a párt intenciói szerint — az eszmei meggyőzés módszere lépett az előtérbe: az
egyre erősödő szocialista szellemiségű irodalom valóságos tekintélye jelenthette a szovjet
irodalom fejlődése fő erejét. A párt bízott a szovjethatalom erejében, ezért nem az
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„elhatárolódás", hanem az „összefogás" politikáját folytatta, a szövetségesek bevonását és
türelmes meggyőzésüket szorgalmazta. Figyelemre méltó ebből a szempontból Frunze
1925. márc. 3-i felszólalása a KB irodalmi bizottsága ülésén. Frunze is hajlott arra, hogy
az útitársi irodalom szociológiai gyökereit megkeresse, de nem azért, hogy elvágja azokat,
hanem azért, hogy a belőlük sarjadt kulturális produkciót kommunista szellemiséggel
nemesítse meg. „Lehetséges-e és kell-e, hogy a kispolgári rétegek léte visszatükröződjék a
mi szovjet irodalmunkban és művészetünkben?" — kérdezte, és így válaszolt: „Természetesen igen! Egyáltalán nem áll érdekünkben, hogy olyan politikát folytassunk az irodalom
és művészet területén, amely eltaszítja tőlünk ezeket a rétegeket. A mi feladatunk úgy
tevékenykedni, hogy ezek éppúgy, mint a parasztság, mind szorosabban és szorosabban
kapcsolódjanak hozzánk a mi teljes ideológiai vezetőszerepünk megőrzése mellett." Frunze
számára befejezett tény volt a proletárdiktatúra végérvényes, megingathatatlan győzelme,
s ebből 1925-ben már azt a rendkívüli jelentőségű elméleti következtetést is levonta, hogy
az osztályharc a proletárdiktatúra viszonyai között nem élesedik, s a szovjethatalomnak
nem áll érdekében, hogy a küzdelmet mesterségesen kiélezze. „Világosan látnunk és
értékelnünk kell azt a tényt — mondotta —, hogy szovjet államban és proletárdiktatúrában élünk. Ebben az államban a proletariátus a politikában és minden más téren is
megvalósítja vezető szerepét, felelősséget vállal mindenért és mindenkiért, s ilyen körülmények között nem kívánatos, hogy aláhúzzuk az osztályellentmondásokat, hanem
ellenkezőleg: arra van szükségünk, hogy ne élezzük, hanem inkább tompítsuk azokat."
Frunze okfejtése egyébként természetesen a lenini koncepcióra támaszkodott, amely
dialektikusan fogta fel a proletárdiktatúra működését, előtérbe helyezve a szovjethatalom
megszilárdult viszonyai közt, a polgárháborúk befejezése után a békés szervező munkát.
A szakszervezetek szerepéről gondolkozván a NEP-politika viszonyai között jegyezte meg
Lenin: „Az osztályharc - amely folyik és folyni fog, amíg léteznek osztályok — gyökeresen különbözik a burzsoázia politikai hatalmára épült államban és a munkásosztály
politikai hatalmára épült államban." (Kommunyiszt, 1958. 6.)
E kardinális kérdésben, mint ismeretes, a sztálini elmélet és gyakorlat homlokegyenest
ellentétes volt Lenin és Frunze álláspontjával. Mint Lukács György egy cikkében fejtegeti,
Marx és Engels már a Kommunista kiáltványt azzal a céllal írták meg, hogy megvizsgálják:
milyen átmeneti formák közt valósulhatna meg a gazdaságilag elmaradt Németország
szocialista átalakulása valamely sajátos úton. Emlékeztet Lukács arra, hogy 1905-ben
Lenin miképpen dolgozta ki a „munkások és parasztok demokratikus diktatúrájának"
elméletét, majd utal arra, hogy „Lenin halálával, Sztálin uralmával az átmenetek problémáinak ilyen eredeti végiggondolása megszűnt. Sztálin alatt a polgárháborús állapot
állandó állapottá vált". (Forum, 1963.11-12. sz.)
A rappista irodalompolitika pontosan erre a képletre illeszkedett, s egyenesen haladt az
1931-ben kiadott „szövetséges vagy ellenség" jelszóig, következetesen haladt az ellentétek
mesterséges élezésének, az osztályharc látszatú klikkharcnak az útján, amely út teljes
fordulatot jelentett az 1925-ös határozatban foglalt lenini irányvonallal szemben.
A RAPP a húszas évek végére fokozatosan monopolhelyzetet vívott ki magának,
állandó éles harcban magába olvasztotta a különböző proletárirodalmi csoportokat, felmorzsolta a konstruktivistákat, a lefistákat stb., állandó tűz alatt tartotta az „útitársakat". 1930-ban a sajtó már nemegyszer hangsúlyozza, hogy a RAPP a párt vonalát
valósítja meg a szépirodalom kérdéseiben. Mindez már nem Lunacsarszkij akaratával,
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hanem ellenére történt. Nem véletlen, hogy ekkor kényszerül megválni népbiztosi tisztségétől (1929-ben). De még az év folyamán módot talál arra, hogy kifejezze aggodalmát az
események alakulása fölött. Sokatmondó szimbólum, hogy éppen Leninnek a művészetről
szóló, összegyűjtött írásai új kiadását gondozza, s ennek előszavában néz szembe az
aggasztó jelenségekkel. Ezt írja: „A párton belül is vannak nézeteltérések a művészetpolitika kérdéseiről. Ezek a nézeteltérések egyidőben, az irodalomról szóló határozat
(1925) után elcsendesültek valamennyire, most azonban újra kiújultak. Megvan a veszélye, hogy újjászületik a sietség, a kizárólagosság, a szűkösség, amelyek annak idején a
szélsőségesen naposztovisták részéről fenyegettek. Figyelembe véve, hogy helyzetünkben
teljesen reálisan fennáll a kispolgári környezet fertőzésének veszélye, beleesnek abba
a hibába, hogy . . . elszigetelik magukat, falak közé zárkóznak, ellenségnek nyilvánítják
azokat, akiket tanítaniok kellene. Ez a legnagyobb hiba, amely fenyegethet bennünket, és
amely kétségtelenül korlátozná a kommunista hatást a hatalmas szélső övezetek tudatára,
és bár meggyorsítani igyekezne, lelassítja a proletár, kommunista művészet fejlődését."
Lunacsarszkij aggodalmai teljesen beigazolódtak. A RAPP kiteljesedése tetőpontján, az
1930—31-es években vált a legszélsőségesebben szektássá. Nagy nehézséget jelentett a
kibontakozás útjában, hogy ekkorra módja volt magát a párt vonala képviselőjének vallani
az irodalmi életben. Cikkek jelentek meg, amelyek mintha csak Frunze és Lunacsarszkij
évekkel korábban elhangzott nézeteit cáfolták volna, velük szálltak perbe. На a XIII.
kongresszus és a KB 1925-ös határozata még arról szólt, hogy a párt nem köti le magát
egyik irányzat mellé sem, úgy 1931-ben, fél évvel a felosztás előtt, szerkesztőségi cikkek
hangsúlyozzák, hogy a RAPP a párt vonalát valósítja meg az irodalom frontján, hogy a
RAPP a munkásosztály harci szervezete, s hogy látszat volt csupán a klikkharc, a
valóságban „osztályharc folyt itt a proletár-irodalom hegemóniájáért."
A pártsajtó állásfoglalásai 1931 folyamán mindvégig ellentmondásosak voltak: hiszen a
pártvezetés világosan látta a RAPP-on belüli áldatlan helyzetet, s egyre sürgette az
önkritikát, a vezetési módszerek megváltoztatását, a RAPP-munka „átépítését". A pártsajtó egy ideig úgy vélte, hogy csupán a vezetési módszerekben, egyes vezetőkben rejlik a
hiba, s ez a hiba kijavítható. 1932 tavaszára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a hibák
gyökerei mélyebben rejlenek, hogy lényegbevágó fordulatra van szükség. Az 1932. ápr.
23-i határozat, amely feloszlatta az összes proletárirodalmi és proletárművészeti szervezeteket, és utat nyitott az egységes szovjet írószövetségi keretek kialakításához, elvileg az
1925-ös határozat lenini politikájához való visszatérést jelentette, helyesebben e politika
folytatását kívánta lehetővé tenni. Azzal, hogy a párt elvetette a proletár-irodalom
elnevezést, elejtette a dialektikus materialista irodalmi módszer fogalmát, s helyettük a
szocialista irodalom és a szocialista realista módszer megjelölések mellett döntött, mind
elméletileg, mind gyakorlatilag igen jelentős előrelépést tett a szocialista művészet kibontakoztatása érdekében, teljes joggal nevezte tehát az Irodalmi Enciklopédia az 1932. ápr.
23-i határozatot „fordulatnak" a párt irodalompolitikájában.
Időközben lezajlott a Szovjetunióban a szocialista építés első szakasza. Ez döntő
fordulatot hozott milliók tudatában és így az értelmiségben is, amely többségében a
szovjet rend hívévé vált. Ilyen körülmények között anakronisztikussá vált a rétegek és
csoportok származásszerű elkülönítése, és különösen disszonánssá vált az 1931-ben kiadott
„szövetséges vagy ellenség" jelszó, amely alkalmas volt a közeledő írói rétegek elriasztására. Gyakorlati alkalmazásának ijesztő példája éppen a magyar irodalomban látható,
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midőn a magyar RAPP-frakció platformtervezete fasisztának nevezi a legnagyobb magyar
kommunista költőt, József Attilát. (A magyar „proletárirodalmi" szervezeten belüli
egészséges erőknek köszönhető, hogy a kibontakozott vitában korrigálják e tévedést.)
Az 1932-es határozat elsősorban történelmi adalékokkal érvelt a proletárirodalom
meghaladása kérdésében, és a szervezeti elégtelenséget, a rappisták elzárkózását, befelé
fordulását bírálta. Úgy tetszett, hogy a proletárírói szervezet vezetősége „nem tette meg a
szükséges fordulatot, feladataival az adott helyzetben nem tudott megbirkózni, és a
KB ezt a fordulatot maga hajtotta végre, határozottan, a szükségnek megfelelően" —
fejtette ki I. M. Gronszkij a moszkvai irodalmi alkotókörök aktíva-értekezletén 1932.
május 20-án.
Úgy tetszik azonban, a mából visszatekintve, hogy a Gronszkij jellemezte „éles
kanyar" indokolásánál még az ő érveléséből is hiányzott az elméleti mérlegelés, annak
belátása, hogy a RAPP-vezetőség nem szubjektív emberi-egyéni hibák miatt volt képtelen
a változásra és változtatásra, hanem azért, mert a „proletárirodalom — szocialista irodalom" korrelációjának szinte minden vonalon fellelhető tisztázatlansága miatt logikusan
haladt tovább azon a pályán, amelyet voluntarisztikus módon maga elé tűzött. A közvetlen korabeli megnyilatkozások közül egyedül P. Jugyin értékelte teoretikus alapról a
proletárirodalom terminusa radikális „beszüntetésének" mélyebb értelmét, visszanyúlva a
lenini kultúraértelmezés egy évtizeddel korábban kelt dokumentumaihoz. „A proletárkultúra lenini elméletének helyes megértése nélkül nem lehet csak valamennyire is
helyesen megoldani a kulturális forradalom kérdéseit egészükben" — írta a határozat
közzététele előtti napon publikált tanulmányában. — „A legjellegzetesebb hiba itt a
proletárkultúra szembeállítása a szocialista kultúrával, s tagadni a lényegében szocialista
jellegét annak a kultúrának, amelyet a proletariátus alkot az átmeneti
periódusban."
Jugyin alapvetően helyes megközelítéséhez legfeljebb annyit tehetne hozzá a történeti
tapasztalatok alapján a késői kor, hogy a szocialista kultúrát már ebben a szakaszban is
nem a proletariátus, hanem a felszabadult munkásosztály és a vele egyre inkább azonosuló
dolgozó osztályok teremtették meg. Ez volt az a hatalmas áradat, amely elsöpörte, átlépte
a proletkult öröksége gyengének bizonyult korlátozó gátjait. Amikor e felismerés megérett, a párt kultúrpolitikája ingadozás nélkül számolt le a múlt reminiszcenciáival. Nem a
meghaladott múlthoz ragaszkodott görcsösen, hanem elméleti formába öntötte az új
törvényszerűségeket.

7 Literature
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(Leningrád)

ALEKSZEJ TOLSZTOJ ALKOTÓI F E J L Ő D É S E

A. N. Tolsztoj (1833—1945) életműve a XX. századi művészet, az orosz irodalomtörténet kiemelkedő jelensége. E művész alkotói bátorságának jelentősége nemcsak kivételes
művészi tehetségében rejlik. Alekszej Tolsztoj kiváló regényíró, dramaturg, novellista,
fantasztikus művek alkotója, gyermekművek szerzője, publicista, kritikus, költő volt,
számos orosz népmese jelent meg átdolgozásában.
És mégis, A. Tolsztoj művészetének különös jelentősége történeti értelemben vett
alkotói útjában van, amely ritka szemléletességgel tükrözte azt a közvetlen érintkezést,
azt a nyílt kapcsolatot, amely a művész életében az „intim" költői folyamatok és korának
politikai, társadalmi eszméi között fennállt; A.Tolsztoj útja az Októberi Forradalom
társadalmi eszméinek mély, átalakító hatását mutatja a XX. századi művészet fejlődésére.
A nemesi ideálok örökösének, A. Tolsztojnak meg kellett tennie azt a nehéz, drámai
utat, melynek során befejeződött a cári Oroszország uralkodó osztályainak történelme, és
úttörőként a proletárforradalommal együtt végig kellett járnia az új társadalom, a szovjet
kultúra létrehozásának útját.
A. Tolsztoj alkotói pályája az 1900-as évek közepén kezdődött. Az Októberi Forradalmat bizalmatlansággal fogadta; nem tudta azonnal megérteni a szovjethatalom
céljait, ezért 1919-ben elhagyta hazáját. Emigrációba ment, az ő szavaival, „gyászos
golgotát" járt. De a történelem mozgása, a proletárforradalom léptei feltárták előtte a
lejátszódó társadalmi fordulat értelmét. 1923-ban nyíltan szakított az emigrációval, visszatért hazájába. Ez volt a döntő fordulat az írói életműben, amely meghatározta egész
további munkájának ideológiai irányát és poétikai értelmét.
Alekszej Tolsztoj azonnal aktívan bekapcsolódott Szovjet-Oroszország életébe. Már a
20-as években olyan műveket alkotott, amelyek a szovjet irodalom klasszikus alkotásai
lettek: Aelita (1923), Garin mérnök hiperboloidja (1925), Golgota (1925), Golgota (Első
könyv 1927), Első Péter (Első könyv 1930). Ezekben az években az Ezerkilencszáztizennyolc című regényén dolgozva Alekszej Tolsztoj már teljes joggal mondhatta: „Én
nemcsak elismerem a f o r r a d a l m a t . . . Én szeretem sötét nagyságát, hatalmas lendületét.. .
Regényem feladata, hogy teljes bonyolultságában, minden nehézségével együtt létrehozza
ezt a nagyságot, ezt a lendületet." 1 Ez nem a forradalom dicshimnusza volt, de a
forradalom védelmében mondott beszéd, amely Alekszej Tolsztoj állampolgári és művészi
'A. Tolsztoj:
10. köt. 107.
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gondolkodásának érettségéről vall. Az író átérteni törekedett a nemzeti történelem mély
törvényszerűségeit, amelyeket az elkövetkező évtizedek folyamán összefonódó párhuzamos metszetben ábrázolt Oroszország történelmi régmúltja (I. Péter ideje) és az Októberi
Forradalom időszaka foglalkoztatta. A művész történelemfilozófiai gondolkodásának elvi
sajátossága ebben a megközelítésben rejlik. „Ahhoz, hogy megértsük az orosz nép titkát,
nagyságát — írja —, jól és mélyen kell ismernünk a múltját, történelmüket, alapvető
csomópontjait, tragikus és alkotó korszakait." Első Péter című regénye megírásának
kezdetét tekinthetjük a művész alkotói fejlődése második nagyon fontos periódusának.
Ebben az időszakban alakultak ki A. Tolsztoj filozófiai, művészi gondolkodásának alapvető vonásai; amilyen mértékben elmélyült hazája történelmi múltjában. Az Első Péter
lényegében Oroszország történelme tanulmányozásának alapjait fektette le a szovjet
irodalomban, ugyanakkor nagyon erős hatást tett az egész történettudomány fejlődésére is.
A. Tolsztoj a 30-as években írta meg az Első Péter második könyvét, továbbá a Kenyér
és az Emigránsok című regényeit; 1941-ben fejezte be Golgota című trilógiáját, amely az
Októberi Forradalom mély megértése szempontjából a szovjet irodalomban csak a solohovi epopéával, a Csendes Etonnai vethető össze. A Nagy Honvédő Háború éveiben
A. Tolsztoj az Első Péteren dolgozott, továbbá megírta a Rettenetes Iván című drámáját.
Ezekben az években írott publicisztikája hazai és nemzetközi tematikával tűnik ki.
A. Tolsztoj alkotói fejlődését az író forradalom előtti sorsának jelentős eseményei
mintha nem jelezték volna előre, útja a hazájától való politikai elidegenedésen át vezetett
a forradalmi művészet, a nemzeti kultúra diplomáciai megbízottjának posztjáig. A. Tolsztoj életműve eszmei-művészi mozgásának „lenyomata" kétségtelenül világos, a művész
fejlődésének fő vonala határozott. Ez a fejlődési vonal tipikusan demonstrálja az Oroszországban végbement forradalmi változások társadalmi értelmét, azokét az időkét, amelyek feltárták a művész előtt, a XX. századi művészet előtt a történelem új lehetőségeit és
a nemzeti és világméretekben való gondolkodás korábban sose látott lehetőségeit.
A. Tolsztoj csak miután megbarátkozott a forradalommal, ismerte meg a szociális optimizmus eszméit, amely az Első Péterben megírt nemzeti történelem koncepcióját átitatta, és
áthatotta a Golgotában kifejtetteket az orosz forradalom fejlődéséről. V. R. Scserbina,
L. M. Poljak, A. Nalgyejev, J. Kresztyinkszkij, A. A. Alpatov és mások alapvető müveikben kimerítő részletességgel elemzik az író művészetét.
Azt az alkotói utat, amelyet A. Tolsztoj megtett, kortársai közül sokan bejárták. Azok
is, akik hozzá hasonlóan elhagyták, és azok is, akik, mint ő, a forradalomhoz közeledve
művészileg kibontakoztak (pl. Blok, Szerafimovics). És mégis A.Tolsztoj életműve,
összefonódása a forradalommal egyedi, megismételhetetlen esemény a nemzeti irodalom
történetében. Mivel az Októberi Forradalom hatásáról van szó, ezért a művész alkotó
erejének hatalmas, kirobbanó fejlődését biztosító körülmények kutatása fokozott figyelmet igényel. Nemcsak ennek vagy annak az irodalomtörténeti adatnak a pontosításáról
van szó, hanem főként a kérdés metodológiai oldaláról. A feladat az, hogy megvilágítsuk,
milyen kölcsönös viszony, milyen indítékok mutathatók ki az író alkotói tevékenysége és
a forradalmi időszak nemzeti művészeti fejlődése általános törvényszerűségei között.
E viszonylatok dialektikája bonyolult. A. Tolsztoj esetében rá kell mutatnunk az író
alkotói törekvéseinek alárendelt ösztönös, „személytelen" kapcsolatára korának általános
ideológiai, esztétikai nézeteivel.
7
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Annál inkább fontos ez, mivel egyfajta kritikusi bizalmatlanság figyelhető meg az író
társadalmi és esztétikai koncepciói eredetiségével kapcsolatban, Tolsztoj alkotói kísérletezéseinek valamennyi időszakát végigkíséri ez a tartózkodás.
Már a forradalom előtti kritika azt bizonygatta, hogy „ . . . valami belső, nem intellektuális, öntudatlan erő vezeti a tollát"; 2 és már a 20-as évek kritikai visszhangjaiban
visszatérő momentum, hogy A. Tolsztoj műveiből hiányoznak a gondolatok (K. Csukovszkij), 3 hogy hősei nem szellemdúsak, regényei pedig vagy nyugat-európai példáknak,
vagy a rövidlátó forradalmi belletrisztikának leplezetlen utánzatai (V. Sklovszkij). 4 Az író
történelemfelfogását megvető ironizálással „szlavofil, szkíta nemzeti romantizmusnak"
minősítették (G. Gorbacsev). „Vannak filozófus írók, Alekszej Tolsztoj művész-író" —
írta visszaemlékezéseiben Ilja Ehrenburg. 5 „Történelmi és művészi koncepcióinak önállótlansága regényei címében is megmutatkozik" 6 — állítja egy másik szerző.
De a pozitív kritikákban is a művész fejlődését leegyszerűsítő szemlélettel találkozunk.
Ez rendszerint a következőképpen fogalmazódik meg: a forradalomig a művészi önállótlanság jellemzi, éppen ezért hatotta át a századelő irodalmában létező összes divatáramlat, egészen a dekadens irányzatokig. A. Tolsztoj művészete teljesen megváltozott az
író visszatértekor a forradalmi Oroszországba, és ettől a pillanattól kezdve fejlődése
belépett a „garantált" alkotói szerencse korszakába.
A fejlődés efféle értelmezése — azzal együtt, hogy az alapvető premissza közhelyszerűen helyes, megerősíti az Októberi Forradalom megújító hatását A. Tolsztoj életművére —
adós marad a kielégítő irodalomtörténeti és metodológiai magyarázatokkal. Én ezúttal —
vitatkozván az efféle nézetekkel — elsősorban az író életművének a forradalom éveiben
végbement első fordulatot jelentő korszakáról szólnék.
Az alapvető ellentmondás az, hogy az irodalomtörténeti megszokás mint eszmeiművészi értelemben önállótlant elszakítja a művész korai alkotásait egész későbbi tevékenységétől. Ily módon lényegében nincsenek meg a művész gyökeres esztétikai, ideológiai átalakulásának „időben és térben" lezajló tárgyiasulásának szükséges feltételei. Ez a
tendencia sajnos megtalálható a jelenkori munkákban is: „Az író eszmei gyengesége,
amely teljesen jellemző rá a forradalom előtti alkotói korszakában . . . az epigonizmus, a
téma lapossága, a „hagyományosság", a társadalmi háttér gyengesége kétségtelenül megtalálható művei e ciklusában" - írja egy szerző.7 Az író nyilvánvaló művészi eredményeit
ily módon mint „váratlanul" megjelenő momentumokat értékelik. Az ilyen olvasat
kétségbe vonja még azokat az alkotói nézeteket is, amelyek teljesen racionális magot
tartalmaznak; vegyük például ezt: „A művészet az élet átalakítása." 8 Ezzel kapcsolatban
2

V. Polonszkij: О rasszkazah gr. A. N. Tolsztovo (Tolsztoj gróf elbeszéléseiről). Novij zsurnal dija

v s z e h , 1 9 1 1 . 30.SZ. 8 0 .
3

Ruszkij szovremennyik, 1924. 1. sz. 200.
V. Sklovszkij: Udacsi i porazsenyija Makszima Gorkovo (M.'Gorkij sikerei és vereségei). Moszkva,
1926. 29.
5
Novij mir, 1960. 9. sz. 125.
6
1. Sz. Rozsgyesztvenszkaja:
Isztoria izucsenyija tvorcsesztva A. N. Tolsztovo (A. N. Tolsztoj
alkotói munkássága tanulmányozásának története). - I. Sz. Rozsgyesztvenszkaja-A.
G. Hodjuk:
A. N. Tolsztoj. Leningrad, 1 9 6 2 . 5 - 1 1 4 .
2
L. M. Poljak: Alekszej Tolsztoj - hudozsnyik (A. Tolsztoj a művész). Moszkva, 1964. 87.
"A. Nalgyejev: Revoljucija i rogyina v tvorcsesztve Tolsztovo (Forradalom és haza Tolsztoj munkásságában). Moszkva, 1968. 133.
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érdemes emlékeztetnünk a „harmadik valóság" gorkiji fogalmára, és akkor A. Tolsztoj
1922-es megfogalmazására, amely mintha kategorikusan tagadná az élet igaz tükrözésének
elvét, már nem tűnik annyira reménytelenül hibásnak. Vagy például az éles kritika alá volt
másik tolsztoji mondást ugyanebből az évből: „Az az író, aki felhagy a saját eredeti
elfoglaltságával a politikai harc kedvéért, esztelenül cselekszik, mind maga, mind az ügy
számára károsan." Kétséges, hogy ezekből a szavakból mindenáron azt a megállapítást kell
kiolvasni, hogy „a művészet és a politika között nincsen semmi közös." 9 Éppen fordítva:
az író azt állította, hogy a művészi alkotásnak magára kell vennie e küzdelem kötelezettségét.
Ha az Alekszej Tolsztoj szovjet periódus előtti kijelentéseivel oly annyira elégedetlen
kritikát követnénk, nem tudnánk mivel magyarázni az író esztétikai nézeteinek érettségét
és mélységét, amelyeket közvetlenül az emigrációból való visszatérte után fejtett ki,
továbbá az 1923—1925-ben írott Az olvasóról, Az irodalom feladatai, Puskinról, Az
orosz nyelv tisztasága, Miről kell írni?, Az 1917 októberétől 1925 októberéig elért
irodalmi eredmények és más cikkeiben a szovjet-orosz irodalom fejlődésének irodalomtörténeti és elméleti szempontból való mély és érvekkel megtámogatott programjának
megrajzolását, amilyet kortársai közül senki sem tudott volna létrehozni?
A „rejtély" nyitja az, hogy A. Tolsztojnak az irodalom rendeltetéséről vallott progresszív nézetei már a forradalom előtti időszakban teljes rendszert kezdtek alkotni.
Elegendő csak olyan cikkeit megemlítenünk, mint az Éjjeli menedékhelyről (1903), A
nemzetről és az irodalomról (1908), Gorkijról (1914), A kék köpeny (A színházról)
(1922) stb.
A. Tolsztoj alkotói fejlődésének legfontosabb tartalma a művész személyiségének
aktív, energikus mozgása a forradalommal való találkozás felé. Az írói sors minden
drámaisága ellenére ez a találkozás elkerülhetetlen volt. Ezt bizonyítják mindenekelőtt
A. Tolsztoj ismert levelei N. V. Csajkovszkijhoz (1922) és A. Szobolyhoz (1922) szakításáról az emigrációval. E levelek szenvedélyesen, mélyen tükrözik az író történelmi, politikai nézeteit, azoknak a kategóriáknak a több sík óságát, amelyekben az író gondolkodott
hazája és a forradalom sorsáról Szovjet-Oroszországba való visszatértének előestéjén. Itt
kifejtette politikai hitvallását is: „A forradalom — a nép belső mozgása . . . amelyben meg
kell mutatkoznia a nép bölcsességének és vágyának is." Ezeket a leveleket nem egyszerűen
az író személyes sorsa tényeinek, hanem a proletárforradalom nagyon fontos politikai
dokumentumainak is kell tekintenünk.
Az utóbbi két évtized irodalomtörténeti munkáiban (Scserbina, Rozsgyesztvenszkaja,
Nalgyejev, Baranov) alaposan tanulmányozták ugyan azokat az életrajzi tényezőket,
történelmi érveket, amelyek alátámasztják A. Tolsztoj gondolati önállóságát, politikai
álláspontjának aktivitását ezekben az években. De ezekben a munkákban is mint értéktelent különítik el az író forradalom előtti művészetét, amely mintha csak az emigráció
előkészítését segítette volna elő, de nem tartozott volna bele az író útkereséseibe a
proletár forradalom szolgálata felé.
Jóval több figyelmet kell szentelnünk az erkölcsi, pszichológiai atomoszférának, annak
az esztétikai ideálnak, amellyel korábbi műveivel fordult az élethez (1. pl. A Volgán túl
9
J. A. Kresztyinszkij-A
L. Szokolszkaja: Pregyiszlovije. Előszó a Tolsztoj о lityerature (Tolsztoj
az irodalomról) c. kötethez. Moszkva, 1956. 5.
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című ciklust), amelyekben látszólag elmerült az író a nemesi, kisbirtokosi kúriák mélyen
partikuláris, intim életébe.
Nem tekintve most ennek a periódusnak összes létező, az eszmei útkeresésből származó ismert ellentmondását - a tanulópénzt, az íróvá válást neki is meg kellett fizetnie —,
ezekben a művekben A. Tolsztoj nem a szerelmi vallomások szentimentalista ábrázolásával foglalkozott, hanem azokat a belső feltételeket kereste a magánéletben, amelyek
biztosíthatják a jogot a független, önálló életre. E művekben ismert vándormotívuma:
„Legyen bár pusztulás, keserű könnyek, de élni! Élni! Élni! Nem az édes ködben, a
gyönyörűségben bolyongani . . . de élni (Csudabogarak, I. 595). Ebben a ciklusban már
megtalálható az intim érzés ábrázolásának tolsztoji megismételhetetlensége, amellyel az
író át tudta adni a szerelem leheletét a hőst körülvevő világnak. Az író művészetének e
sajátosságai jellemzik a későbbiekben a Golgota című trilógiát is, és nemcsak egyszerűen a
szerelmi bonyodalmat, a „családregény" vonalát, de az elbeszélésnek azt a szféráját is,
amelyben az új kor emberének erkölcsi ideáljai jelennek meg.
Még jelentősebbek egész későbbi művészete szempontjából A. Tolsztoj történelmi
kisregényei és elbeszélései, amelyeket Október előestéjén és az emigrációba való elutazásáig alkotott. Noha az irodalomtörténészek a Péter napja (1917), a Kísértés (1917) és a
Ködös idők regényét (1922) azokhoz a művekhez sorolják, amelyeknek a művésziségét a
dekadencia hatása mintegy szétrombolta, véleményünk szerint a történelmi tematika
ezekben a művekben annyira jelentős poétikai tartalmakkal van átitatva, hogy ezeknek
nem a cáfolata, hanem a továbbfejlesztése ment végbe a későbbiekben A. Tolsztoj Első
Péter című regényében.
A. Tolsztoj ezekben a művekben a nemzeti történelem dinamikus koncepcióját hozta
létre, merész, kockázatos színekkel rajzolta meg annak az Oroszországnak a képét, amely
mély megfontolás után engedelmeskedett Péter akaratának. Moszkva felemelkedéseinek és
hullásainak története kegyetlen és nehéz. Ezeket az ellentmondásokat megrajzolva az író
mintegy kifejezte a forradalom alkotó er-íébe vetett hitét, amely erő nem engedné, hogy
a haza elerőtlenedjen történelme kínzó ellentmondásai miatt. A.Tolsztoj rövid elbeszélései robbanó emocionális, pszichológiai erőt sugároznak, az olvasót a valóság bonyolult
jelenségeinek elmélyült analízisére késztetik.
A társadalmi és erkölcsi útkeresés legerősebb impulzusai, amelyeket az író a forradalmi
valóságból merített, annak ellenére, hogy azt ekkor még csak kívülről szemlélte, az Aelita
című regényében tapinthatók ki. A regényt még az emigrációban írta, de csak az író
visszatérte után jelent meg Szovjet-Oroszországban. Az irodalomtörténészek az Aelita
szerepét csak a tudományos-fantasztikus regény fejlődésében látják, de nem tanulmányozták megfelelőképpen a helyét a 20-as évek irodalmában általában, továbbá jelentőségét az író alkotói fejlődésében. A tudományos-technikai fantázia szárnyalásai, a világmindenség életéről szóló jóslások az Aelitában ma vidám, merész észjátéknak tűnnek; a
regény legfontosabb kérdései azonban a forradalom előtti földi élethez szólnak.
A regény úgy épül fel, hogy az író a katasztrofikus csend láttán az egyetemes földi
életet ajándéknak tartja, ezt az ajándékot a forradalomra bízza, miközben nem titkol el
előle valószínűleg egyet sem azok közül a fontos, kínzó kérdések közül, amelyeket az
ember valaha is feltett magának és a világegyetemnek: Minek élünk, ha a halál elkerülhetetlen, és az a szenvedés is? Van-e joga az embernek elárulni a hazáját? Mit ér az életben
a szerelem, az asszony? Milyen árat fizetünk a szerelemért, a „földi folyók partjainak, a
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széltől zizegő nyírfáknak, a felhőknek, a nap vízen csillogó szikrájának . . . " látványáért?
Az Aelita hősei orosz emberek, akik gyötrődve tépelődnek a halál szükségszerűségéről, és
arra a meggyőződésre jutnak, hogy „az összes csillag az ember bensőjében van", és hogy
az embert megölni „súlyos merénylet"; megfogalmazzák az elképzelésüket a boldogságról:
„az élet annak, aki ad . . . teljesség, harmónia, öröm." AzAe/ztá-ban A. Tolsztoj a földi
életet, az „emberiség hazáját" a forradalom felelősségére bízta, a későbbiekben viszont
több évtizedre volt szüksége ahhoz, hogy a Golgotában feltárja a felelősséget magára vevő
forradalom erőit és lehetőségeit.
Épp az Aelita volt a maga nemében az író útlevele, amelyet felmutatott a forradalomnak, amikor állampolgárságot kért tőle. Itt ért a tetőpontra A. Tolsztoj belső fordulata,
amelyet egész megelőző fejlődése készített elő, az a talaj, amelyenjfelnőtt A. Tolsztoj, a
művész: a demokratikus hagyományok támasztéka, a realizmus hagyományával való
kapcsolata, mély érdeklődése a nemzeti történelem iránt, a polgári életforma elutasítása.
Az Aelita volt nézetünk szerint az utolsó láncszem abban a sorban, amely megteremtette
az írói fordulatot, előkészítette a kivirágzást. E fordulat első tanúsága a Nővérek című
regény első kiadása volt, amelyben nagyrészt átértékelte a forradalmi témát, és ezzel a
Golgota trilógia megalkotásához törte az utat.
A. Tolsztoj az elsők között volt 1924-ben, amikor a „proletár irodalom" harcos
újításáról szóló, hangoskodó elméletek ellenében kijelentette: „Az Október utáni irodalom elődje Puskin". Forradalmi ösztöne mondatta ezt vele. Semmi sem születik a
folytonosságot megszakítva.Épp e törvényeknek megfelelően fejlődött az ő életműve is.
Ratzky Rita fordítása
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MÜHSAM

Mondanivalóm nem kapcsolódik szorosan a konferencia témájához. Szabolcsi professzor előadása ösztönzött, amely felhívta a figyelmet az alkotó értelmiség forradalomhoz fűződő viszonyának összetett problémájára s ezzel arra, hogy szükség van az átmeneti
típusok felmérésére, az imperialista kultúrával küzdelmek árán szakító írók számbavételére is, mégpedig rendszeres, közös kutatómunka keretében. Az a nemzetközi tervezet,
amelyet holnap vitatunk meg, e vállalkozásban az első lépést jelentheti. Konferenciánknak
tehát, melyet a Magyar Tanácsköztársaság évfordulóján rendezünk meg, épp ezért nemcsak magyar szempontból van jelentősége. Annál is inkább, mert az Októberi Forradalom
nyomán 1918-ban és 1919-ben végbement forradalmi események, amelyek demokratikus
és forradalmi feladatokat egyaránt megoldottak, gazdag tapasztalataikkal lényeges és
tartós befolyást gyakoroltak az irodalmi életre, s az ideológiai harcban máig is heves vitákra
vagy bátor kiállásra ösztönöznek.
Engedjék meg, hogy ezek után néhány megjegyzést tegyek a magát kommunista
anarchistának valló Erich Mühsamról. Az elmúlt évben lett volna száz éves. Róla és tőle
számos munka jelent meg a centenáriumra. Művei kitörölhetetlenek az irodalomból, a
németországi novemberi forradalomban játszott szerepe elvitathatatlan, annak ellenére,
hogy a polgári irodalomtörténetírás hosszú ideig megpróbálta agyonhallgatni. Neve elválaszthatatlan attól a politikai mozgalomtól, mely a magyarral szinte egyidőben tett
kísérletet arra, hogy kivívja a maga tanácshatalmát, létrehozza a Bajor Tanácsköztársaságot. Amikor a német fasiszták bebörtönözték, és 1934-ben bestiális módon meggyilkolták a költőt, az ellene felhozott egyik legfőbb vád az volt, hogy részt vett a tanácsmozgalomban. Már maga ez a tény is bizonyítja, mennyire elevenen hatott a müncheni
tanácsköztársaság emléke még másfél évtized múlva is, pedig helyzete eleve reménytelen
volt, s hamarosan vereséget is szenvedett az ellenforradalmi erőkkel szemben. S ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 1934-ben az antifasiszta sajtó méltató cikkekben emlékezik
meg a Bajor Tanácsköztársaság 15. évfordulójáról, s noha kritikával szemléli, olyan
eseményként értékeli, melynek tanulságai megkönnyítették az antifasiszta álláspontok
tisztázását. A fasiszta koncentrációs táborban raboskodó Erich Mühsam kiszabadítására
szervezett nemzetközi akció s meggyilkolása után a róla szóló számos megemlékezés is
arról tanúskodik, hogy nevét az emigrációs és az illegális harcot vállaló antifasiszta
irodalom egyaránt egységesítő zászlajára tűzte, elsősorban a szocialista irodalmi mozgalom
jóvoltából. Meglepő tény ez, ha tekintetbe vesszük, hogy Mühsam a húszas években
éles hangú kritikákban bírálta a kommunizmust. Persze nem ez jellemzi őt igazán: sokkal
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inkább az az önfeláldozó harc, melyet a reakciós jogrend s a Weimari. Köztársaság
kulturális reakciója ellen vívott. S az is hozzátartozik a képhez, hogy tömeggyűlések
szónokaként kommunista elvtársaival együtt agitál a Vörös Segély mellett, publicistaként
szembeszáll a kapitalista kizsákmányolással, leleplezi az imperialista háborús előkészületeket s a fasizmust. Bármennyire antimarxista nézeteket vallott is a forradalomról s az
emberiség felszabadításáról, tény, hogy a hatalmon levő imperialista erőkkel szemben a
kommunista munkásokkal vállalt szolidaritást, s ezen jottányit sem változtat a forradalmi
munkásmozgalom döntő stratégiai célkitűzéseivel szembeni értetlensége. Egyszóval: kiemelkedő személyisége megérdemli, hogy figyelmet szenteljünk neki.
Amikor a fiatal Bajorországi Kommunista Párt Eugen Leviné vezetésével levonta a
müchehi tanácsköztársaság első, ún. „anarchista" szakaszából, majd bukásából adódó
tanulságokat, s a később ellenforradalmi puccsal megdöntött müncheni tanácshatalom
proletár tömegeinek élére állt, tisztában volt azzal, hogy szinte kilátástalan harcra vállalkozik. Mühsam ekkor már börtönben volt, a Bajor Tanácsköztársaság második, kommunista szakaszában nem lehetett aktív szerepe. A Weimari Köztársaság osztálybírósága
azonban mégsem egészen alaptalanul ítélte tizenöt évi fegyházbüntetésre bűnrészesség
vádjával: mert Mühsam, az anarchista, igenis síkraszállt e fejlődés mellett, szóval és tettel.
Igaz, rosszul mérte fel a tényleges politikai erőviszonyokat, de ő volt az, aki sürgette,
hogy az NKP vegye át a hatalmat, hiszen — mint indokolja — ez a szervezet élvezi a
forradalmi proletártömegek támogatását. Az erőszakmentesség és a spontán akciók hirdetője arra is képes, hogy - megértve a forradalmi fejlődés objektív logikáját - radikálisan
szakítson korábbi nezeteivel, s hitet tegyen a forradalmi erőszak, a proletárdiktatúra, tehát
a munkásosztály politikai szervezete és államhatalma mellett. Persze álláspontjának problematikus voltát jelzi az az illúziója, hogy Bakunyin és Lenin nézetei összeegyeztethetőek;
de legalább ennyire fontos az is, hogy meg tudott újulni a harcban, s hajlandó volt okulni a
forradalmi tapasztalatokból. Lelkesen üdvözli a Októberi Forradalmat, az orosz tanácsköztársaságot, egy ideig spartakistának vallja magát, s néhány hétre a kommunista pártnak
is tagja lesz.
Mindez azonban már politikatörténeti kérdés, nem az én feladatom taglalni. Engem
itt elsősorban Mühsam, az író érdekel, de meg lehetetlen is egyszerre bemutatni a
politikust, a publicistát, s szólni arról, mikor döntött helyesen s mikor tévedett.
Miben áll mármost ennek az írónak a sajátossága, aki a Bajor Tanácsköztársaság, a
„volt-nincs-tanácsköztársaság" néhány napig tartó első szakaszában a müncheni proletariátus egyik csoportjának szószólója és vezetője lett s szövetségese azoknak a kommunistáknak, akiknek világnézetét, politikai elveit világéletében elutasította.
Mühsam az irodalmár bohémek világából jött, s a századelőn induló írói pályája idején
szinte irodalmi fenegyereknek számított. Hogy megértsük, miért döntött végül a forradalom, az igazi politikai és gazdasági társadalomformáló erő mellett, nem elegendő csupán
azt látnunk, hogy azonosította a művészetet a bohémek szabad életszemléletével, s Káint
tekintette példaképének, akiben az örök tiltakozás, a művész és az anarchista eredendő
ellenzékisége testet ölt. Azt is észre kell vennünk, hogy mesterével, Gustav Landauerrai
ellentétben, Mühsam valóságos megoldásokat keresett a tőkés osztály uralmának felszámolására. Anarchista világnézetéhez ragaszkodva nem találhatott utat a proletariátus
tömegmozgalmához, a szociáldemokráciát pedig nem tartotta forradalmi erőnek. Az ún.
„proletár kívülállók" jelentették számára a kiutat, a deklasszált, legelesettebb társadalmi
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rétegeket kívánta radikális szervezetekbe tömöríteni. Politikailag végzetes tévedés volt ez,
semmi kétség. Ernői maga is meggyőződhetett, amikor „Tett csoport" néven megpróbált
anarchista szervezetet alapítani, s a kísérlet példás kudarccal végződött. Ékesszólóan
bizonyítja ezt az az ironikus hang is, amely 0. M. Graf visszaemlékezéseiből kicsendül.
Ezek a gyakorlati erőfeszítések azonban nem voltak hiábavalók: Mühsam írói tevékenységére is termékenyítőleg hatottak. A Káin című folyóiratával, amelyet egymaga írt,
megpróbálta felnyitni a köréhez tartozó írók szemét: lássák meg a politikai problémákat,
figyeljenek fel a szociális gondokra. Ugyanakkor szűknek érezte olvasótáborát, az irodalmi körökre, s új közönség meghódítására indult: megteremteni a mozgalmi versnek azt a
válfaját, amelyet anarchista agitációs dalnak is nevezhetnénk. Ezzel a Vormärz demokratikus lírai hagyományait követi, de hat rá Wedekind (elsősorban individualista-anarchista
tendenciákat mutató verseivel) s Heinrich Mann Szellem és tett című műve is.
Mozgósítóvá és pártossá akkor válik igazán a Mühsam-vers, amikor szatirikus és érvelő.
Az 1905-ös orosz forradalom s a politikai tömegsztrájkokról folytatott viták élménye
adta az első ösztönzést: nélküle nem születhetett volna meg Mühsam legismertebb és
legnagyobb hatású verse, a Forradalmár. De komoly népszerűségre tett szert a Katonadal
is, amely az első világháborút előlegező 1912-es balkáni háborúkkal szembe szegezett
forradalmi pacifista kiállás. Sajátos szintézis jön így létre: a korai expresszionista lírára s
nem utolsósorban Heym költészetére jellemző motívumok szólalnak meg hagyományos
versformákban és képi nyelven. A cél: a tömegekhez szólni, a nem irodalmár közönségre
hatni. A visszhang — legalábbis ekkor — még elmarad. A Mühsam-verseket — azok közül is
elsősorban a háború és a forradalom idején írt költeményeket — csak a húszas évek
munkásgyűlései teszik majd ismertté. Könyveinek kelendőségét tekintve Mühsam sosem
tartozott a sikeres írók közé. Más kérdés, hogy egyébként is mindig többre tartotta az
eredményt a sikernél.
Mühsam tudatosan, elvi alapon választ hagyományos versformákat. Felfogása szerint a
művészetnek az a célja, hogy érzékletesen megjelenítsen s ezzel átélhetővé tegyen lelki
folyamatokat, szociális érzéseket. Hatni akart, s ezért ragaszkodott az érthetőséghez. Ez
az alkotómódszer tette lehetővé, hogy egy olyan időszakban, amikor a szocialista német
irodalom kezdeti sikerek után nemcsak megtorpant, de súlyos válságba jutott, megvesse
egy olyan szocialista költészet alapjait, amely világos, érvelő formanyelven szól a tömegekhez, s amelyet majd az agitátor-költő Weinert lírája teljesít ki és ragyogtat föl. És nem
véletlen, hogy épp Weinert állítja Mühsamot Gorkij, Barbusse és Becher mellé olyan
költőként, akinek verseiben a munkásosztály érdekei fejeződnek ki. A modern szocialista
költészet megteremtésében játszott kiemelkedő szerepe ellenére Mühsam nem volt proletár-forradalmi író. Nemcsak azért nem volt az, mert még a háborút követő forradalmi
válsághelyzet elmúltával is az igazi forradalom után kiált anarchistaként, s nem is azért,
mintha nehezére esett volna elfogadni az irodalmi pártosság elvét. Mühsam ugyanis
ragaszkodott ahhoz az elképzeléséhez, hogy a cél szentesíti a költészetet, s így magától
értetődő erkölcsi kötelességének tartotta, hogy művészetével is a proletariátust szolgálja.
Érthető okokból azonban nem ismerte el, hogy a költészet, a művészet osztályokhoz
kötött. Ezért nem érthette meg, hogy a megszülető forradalmi proletárirodalom osztályirodalom, s nem méltányolhatta a húszas éyeknek azokat az új művészi törekvéseit sem,
amelyek a művészet forradalmi átalakításával akartak forradalmi művészetet létrehozni.
Mühsam mindig is azt vallotta, hogy a világforradalmat az elszánt kisebbségek fogják
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kirobbantani azáltal, hogy példájukkal forradalmasítják az elnyomott tömegeket. Nem
véletlen tehát, hogy a húszas években magasan a költészet fölé helyezte az újságírást és a
politikai agitációt, tehát a gyakorlati politikai tevékenységet, márcsak azért is, mert —
mint említettem — értetlenül állt a forradalmi proletárirodalom törekvéseivel szemben.
Jelentős drámai kísérleteit is politikai tevékenysége részének tekintette. A Sacco és
Vanzetti-esetet feldolgozó Államérdek című művét inkább tartotta anarchista harci drámának, mint műalkotásnak. Pedig ez a mű - mint Piscator hangsúlyozza - az elsők
között él a későbbi dokumentumdrámákra jellemző megformálásmóddal. Ám Mühsam
megállt e biztató kezdeteknél.
S itt be is fejezem a róla szóló fejtegetést, mert már az elmondottakból is világosan
kiderül, mennyire értelmetlenek tartom, ha egy írót annak alapján ítélnek meg, amit egy
döntésre érett történelmi helyzetben elmulasztott megtenni. Igaz: a forradalmi célt
Mühsam még nem látja világosan, nem tartozik a forradalom vezéregyéniségei közé. El
kell viszont ismerni, hogy szenvedélyes agitátor és néptribun, aki minden rendelkezésére
álló eszközzel harcol a kapitalista állam ellen, és síkraszáll a militarista s fasiszta erők
támogatta burzsoá osztályuralom megszüntetéséért. Egész lényével a forradalom híve,
erkölcsi meggyőződésből szocialista: kropotkini hagyományokat követ, de a maga módján
Liebknecht fegyvertársa is. Gyakran tévedett és nem is akármilyen kérdésekben. Ám
szembe mert szállni Kurt Eisnerrel, a bajor szociáldemokrata kormányfővel, a népszerű
antimilitaristával, a reakciós, militarista Ebert-Noske-féle koalíciós politika ellenzőjével is,
ha arról volt szó, hogy a forradalmi néptömegek hatalomhoz való jogát kell képviselni;
volt bátorsága ahhoz, hogy az Októberi Forradalom példáját állítsa szembe azzal az
illúzióval, amely a polgári parlamenti demokráciában látta a népi érdekek védelmének
zálogát; felismerte azt is, hogy csak a tanácshatalom jelentheti a forradalmi válság
következetes megoldását; félre tudta tenni az anarchizmusról és az erőszakmentességről
vallott elképzeléseit, s a kommunisták mellé állt, mert ők képviselték a forradalmi
proletariátus tömegeit. Az ilyen személyiség esetében a teljesítményt tartsuk tehát elsősorban szem előtt.
Persze rossz lapra tett, amikor úgy vélte, hogy a tanácsköztársaság a kommunisták
támogatása, aktív részvétele nélkül is kivívható. Maradandó érdeme viszont, hogy elismerte: a tanácsköztársaság fennállása a kommunistáknak köszönhető, hogy költőként,
forradalmi verseivel szenvedélyesen hirdette: az imperialista népirtás láttán nem elég
elűzni a császárt, a német proletariátusnak saját érdekében s az orosz forradalom fennmaradása érdekében is végig kell küzdenie harcát.
Halálával Erich Mühsam az antifasiszta ellenállás szimbólumává vált. S közben
Mühsam, az író, kicsit talán háttérbe is szorult. Remélem, e néhány gondolattal sikerült
megvilágítanom: élete és alkotásai tették méltóvá arra, hogy a Hitler-ellenes írók táborában jelöljék ki a helyét. A századforduló óta kevés olyan író akadt, akinek sorsa ennyire
egyértelműen példázná a német fasizmust előkészítő erők elleni harc folytonosságát. Sok
barátja volt, s tekintélyt vívott ki magának a legtöbb ember előtt: ezzel is előlegezve, hogy
— világnézeti, politikai és esztétikai természetű véleménykülönbségek ellenére — szövetségre léphet az író és a munkásosztály. Mühsam forradalmi fellépésével, a Vörös Segély
javára végzett munkájával, a Német írók Érdekvédelmi Szövetségének berlini ellenzéki
csoportjában kifejtett tevékenységével végső soron e szövetség megteremtésének lehető-
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ségét bizonyítja, jóllehet ezekben az időkben is éles viták folynak köztük, s tevékenységében, gondolkodásmódjában sokszor még mindig kiütköznek az író szektáns-balos
vonásai.
Mühsam tehát éppoly kevéssé művész-bohém, megrögzött anarchista, mint szektáns
akadékoskodó. Olyan író, aki vállalta a politikai döntéseket is, s meggyőződéssel, legjobb
tudása szerint szolgálta a munkásosztály érdekeit: figyelemre méltó jelenség a baloldalipolgári és a szocialista irodalom határán.
Galambosi Sándor fordítása
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RELINGER, JEAN
(Reims)

BARBUSSE, A CLARTÉ MOZGALOM É S AZ ÉRTELMISÉG
(1919-1926)

Tekintettel előadásom korlátozott időtartamára, nem vázolom a Clarté mozgalom
történetét. E hosszú és bonyolult történetről, amely 1919-től 1922-ig Barbusse-szel
együtt és néha ellentétben folyt le, már készült néhány elemzés.1
Fontosabb ezúttal az elméleti problémák elmélyítése, amelyeket a folyóirat története
vet fel a korszak forradalmi mozgalma és az értelmiség kapcsolatát illetően.
Barbusse tevékenysége fontos szakaszáról van szó. A Clartét tanulmányozva az ő
kultúra-koncepcióit vizsgáljuk, kapcsolatát az értelmiséggel, a szürrealistákkal, a kommunista párttal.
A Clarté története a Francia Kommunista Párt számára is nagyon jelentős. A fiatal párt
először kerül kapcsolatba az értelmiséggel és a kulturális problémákkal. Milyen álláspontot foglal el? A laisser-faire vagy a közvetlen beavatkozás taktikáját választja? A választ
— mint látni fogjuk — árnyalni kell.

Növekvő elméleti tisztaság
Kezdetben a mozgalom elméleti irányultsága nagyon általános volt, amelynek alapja
csak a háború elutasítása és a népek társadalmi nevelése volt. Csak arról volt szó, hogy
harcolni kell a „barbár nacionalizmusok" ellen, s „azonnal meg kell teremteni az emberek
javára a Gondolat Internacionáléját".
így erősödött a széles nemzetközi értelmiségi összefogás-szándéka kettős alapon: Hugo
nagyon elitista szellemében, amely a populizmusra épült, s azt a szerepet juttatta az
íróknak és a művészeknek, hogy menjenek a tömegek közé, neveljék és vezessék őket,
valamint a felszabadulás és az emberi újjászületés nagyon homályos politikai programja
alapján.
így érthető az első szerkesztő bizottság eklektikus jellege. Ez megdöbbenti Romain
Rolland-t, aki lassan eltávolodik a mozgalomtól. A nemzetközi értelmiségi csoport létre1
Megemlítjük a megjelent tanulmányokat: A. Kriegel: Naissance du mouvement „Clarté". - Le
Mouvement Social, 1963. janvier-mars, № 42. 1 1 7 - 1 3 5 ; Vladimir Brett: Henri Barbusse, sa marche
vers la clarté, son mouvement Clarté, Prague, 1963; Nicole Racine: The Clarté Movement in France,
1 9 1 9 - 1 9 2 1 . - Journal of Contemporary History, No 2, 1967. avril. No 2. 1 9 5 - 2 0 8 ; Nicole Racine:
Une revue d'intellectuels communistes dans les années vingt: „Clarté" ( 1 9 2 1 - 1 9 2 8 ) . - Revue
française de Science Politique, 1967. juin. No 3. 4 8 4 - 5 1 9 .
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hozásában Romain Rolland sokkal kevésbé elnéző a felkértek háború alatti magatartását
és „internacionalista hitét" illetően. Viszont sokkal közömbösebb a csoport politikai
irányultsága terén, mert meg van győződve, hogy - a szélsőjobb kivételével — mindenféle
politikai érzékenységű csoportban találhat pacifistákat és internacioanlistákat, de soviniszta szenvedélyű embereket is.
Barbusse magatartása egészen más. Az egyes tagok háború alatti viselkedése - véleménye szerint - nem üt végérvényesen szégyenfoltot rájuk. Viszont egyre kérlelhetetlenebbnek mutatkozik a számára utópiának, hamisnak vagy csak ürügynek tűnő eszmék iránt.
Különösen az elvont pacifizmust véli akadálynak a háború elleni jogos küzdelemben, s
keményen harcol ellene. Innen származik állandó törekvése, hogy eszményeit pontosságra
törő szüntelen keresés során fogalmazza meg.
1920 májusában jelenteti meg Fény a mélységből c. brosúráját, amelyben kifejti,
„mit akar a Clarté csoport". Ez az írása a mozgalom elméletének rendszeres elemzése,
pontos ideológiai meghatározása.
A szöveg természetesen még meg van tűzdelve néhány politikai utópiával (az osztályok
megszüntetése a szocializmusban, egyetlen központi hatalom létrehozása a világon, a
nyelvek közti különbség megszüntetése egy egyetemes kisegítő nyelv segítségével), de
biztos, hogy forradalmi, globális és logikus írás. Marxista volt-e Barbusse? Tudjuk, hogy
ebben az időben Barbusse nem nagyon ismerte a marxizmust - sok francia szocialistához
hasonlóan. írásából természetesen hiányzik a marxizmus lényeges összetevője: a dialektika. De nem állított semmi olyat, ami ellentétes lett volna a marxizmussal, sőt a
marxizmus lényeges fogalmaival érvelt, mint az osztályellentétek (még ha osztályfogalma
nagyon is elvont volt), az embernek ember által való kizsákmányolása, a háborút és az
emberek rabbá tételét szülő kapitalizmus, a termelési eszközök szocializálása, a proletariátus átmeneti diktatúrája és a proletár internacionalizmus szükségszerűsége. Szándékosan
egyszerű stílusban, amely őrzi azt a lírai vonást, amelyet szeretett, s az 1789-es forradalmároktól örökölt. Barbusse a korban teljesen új és nagyon kevéssé ismert eszméket hirdet,
amelyeket még sok francia szocialista sem ismer. Ez a Fény a mélységből történelmi
értéke.
1921-ben ismét kifejti és rendszerezi gondolatait egy második füzetben, amelyet
kifejezetten az „értelmiségnek" szán. A füzet címe: Kés a fogak közt. írásának célja az
volt, hogy a lehető legtöbb értelmiségit a nemzetközi kommunizmus eszméi köré tömörítsen. Az „igazi forradalmi elméletet" a „leglogikusabbnak" nevezte, amely megfelel a
korabeli Franciaország szükségleteinek, amely „igazságos", racionális és egyenlőségre
törő, azaz leginkább alkalmas az értelmiség eszményei megvalósítására.
Az Októberi Forradalomra támaszkodva, amelyre kifejezetten hivatkozik, a húszas évek
során jelentős mértékben részt vett az értelmiségiek körében a forradalomról és az
erőszakról folytatott vitában. Barbusse arra törekedett, hogy azokban, akik sérült lélekkel
kerültek ki a háborúból, s egy igazságosabb és testvériesebb világ iránt lelkesedtek, de
bizonyos erkölcsi elvek miatt ingadoztak a bolsevik forradalom módszereit illetően,
reményt hintsen el az új társadalom eljövetele iránt, s ingadozásukat az erőszak kérdésében feloldva, a nagy kalandban való részvételre késztesse őket.
Tehát a Kés a fogak közt és a Fény a mélységből c. írást különösen fontos szövegnek
kell tekintenünk az írói eszmék történetében. Vitathatatlan történelmi szerepet játszott a
kor számos értelmiségijének meggyőzésében, hogy csatlakozzanak a kommunizmus ügyé226

hez, megismertetett velük néhány alapvető eszmét, amely akkor nem nagyon volt elterjedt.
Az elméleti tisztázás, amelyet Barbusse a Clarté élén kezdett el, a híres nyilvános
vitával folytatódott, amely szembeállította Romain Rolland-nal 1921 végén és 1922
elején. A vita központi kérdése éppen az erőszak volt.
E hat egymással feleselő szöveg értelmét és jelentőségét akkor értjük meg, ha történelmi és ideológiai szövegösszefüggésükbe helyezzük őket. 1921 végén az Októberi
Forradalomról, a harmadik Internacionáléhoz való csatlakozásról folytatott szenvedélyes
viták, majd a Francia Kommunista Párt megalapítása nyomán számos csoportosulás jött
létre. Ha a megelőző években a háború elleni lázadás sokak számára erkölcsi, intellektuális
és érzelmi kérdés volt, a közbejött események arra késztetik az embereket, hogy konkrétabbak legyenek. Létrejött a Szovjetunió, az első szocialista állam, s a legkegyetlenebb
külső és belső nehézségek közt vergődik. A Szovjetunió iránti pontos és cselekvő szolidaritás a szándékok próbaköve lesz. A tours-i kongresszus a forradalmi vagy a reformista
irányzathoz való csatlakozás alternatívája elé állítja a szocialistákat.
Érthető, hogy ennyi sürgető elvárással szemben a háború végén a „szent egység" ellen
összefogott baloldali értelmiségiek közt új ellentétek születnek. Kétféle eszmei magatartás
jön létre: vannak, akik mindenáron meg akarják őrizni függetlenségüket, mások határozottan hozzálátnak a forradalmi cselekvéshez. Romain Rolland az első csoport vezetője,
Barbusse a másodiké. Együtt haladtak, amíg mindkettőjük számára az elutasítás volt
cselekedet: a háború, a nacionalizmus, az erkölcsi önfeladás, a hamis értékek, sőt még a
hamis szocializmus elutasítása is a III. Internacionáléról folytatott vita során. De most,
hogy fennáll a Szovjetunió és a Francia Kommunista Párt, a forradalom minden problémájával együtt a világban, Barbusse számára magától értetődik, hogy az elutasítás már
nem elegendő, hiszen az csak a „feladat első fele", és felhívja Rolland-t a „feladat másik
felére", azaz az elkötelezettségre.
Ez tehát a vita első tárgya: az értelmiség társadalmi elkötelezettsége erkölcsével —
amelyet Barbusse hirdet - Rolland szembeállítja a szellem készenléténak és függetlenségének erkölcsét. A második a forradalmi erőszak témája. Rolland teljes egészében elveti
a fbrradalmi erőszakot, vitatársa pontosabb megfogalmazásai ellenére. Barbusse meg
akarta győzni Rolland-t, hogy a politika nem hazárdjáték, s a kommunizmus olyan
társadalmi tudomány, amely képes az embereket biztos úton vezetni.
Végeredményben ebben a polémiában vüágos fejjel és makacsul gyakorlati célkitűzést
és politikai tervet követ. Racionálisan kívánja megalapozni az értelmiségiek társadalmi
elkötelezettségét. Elemzése lényegbevágó volt: a marxizmus szerinte tudományos elmélet,
biztos és állandó alap, amelyre támaszkodhat a cselekvés, hiszen a korabeli vüág és az
események sürgetően hívták az értelmiséget, hogy a munkásosztály oldalán sorompóba
lépjen.
A Barbusse—Rolland vita nagy visszhangot váltott ki, és mély hatást gyakorolt a baloldali értelmiségre. Eszméi hivatkozásul szolgáltak egészen a második világháborúig.
A Kés a fogak közt és a Fény a mélységből után ez a három Barbusse-írás tagadhatatlan történelmi értékkel rendelkezik. Volt bennük néhány elméleti hiányosság,
de így is választ adtak a baloldali értelmiség kereséseire, legfőbb törekvéseire, kérdéseire.
A lényegi kérdéseket, a forradalmat, az erkölcsöt, az erőszakot, a marxizmust, az
értelmiség szerepét közvetlenül vetette fel, adott válaszai is lényegre törők voltak.
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1919 és 1922 között Barbusse és a Clarté elméleti alapjából eltűnt a zavarosság, egyre
pontosabb megfogalmazásban összefüggő, globális, precíz filozófiai és politikai egésszé
változott: Barbusse szorosan csatlakozott a nemzetközi kommunizmushoz, meggyőződött
a kapitalizmus megdöntésének, a proletárdiktatúrának, a forradalmi meg nem alkuvásnak
és a reformizmus határozott elvetésének szükségességéről. Barbusse a Clarté mozgalom
legaktívabb, legbolsevikabb és legkövetkezetesebb teoretikusa.

Az értelmiségi fogalma és szerepe
Melyek a közte és a folyóirat többi szerkesztője között 1922 körül kibontakozott
ellentét okai? Az ellentét nem elméleti jellegű volt. Az alapvető ellentét ezekben az
években a mozgalom koncepcióját és szerepét ületően jelentkezett. Az ellentét gyökerei
az értelmiséginek és különösképpen a forradalmi értelmiséginek a 20-as évek társadalmában játszott szerepéről folytatott elmélkedésekhez nyúlnak vissza. Ez az ellentét az
irodalom, a művészet, a kritika és a kultúra megfelelő gyakorlatához vezet. Mindez
elégséges mértékben jelzi jelentőségét. Barbusse először arra hívja fel az értelmiséget, hogy
hozza létre a Gondolat Internacionáléját,és fogjon hozzá a tömegek neveléséhez. Túlértékeli az értelmiségi elitet, ám gondolatait rövidesen megváltoztatja, mégpedig a maga
korában nagyon újszerűen. Arra törekszik, hogy megvesse az egyetértés alapjait az írók és
az „eleven sokaság", a fizikai és az értelmiségi dolgozók között. Állandó vágya, hogy a
Gondolat Internacionáléja „párhuzamos legyen a népek Internacionáléjával, a Munkásinternacionáléval". A „Fizikai és Szellemi dolgozók Internacionálé"-ját is emlegeti.
Christine Buci-Glucksmann nagyon okosan mutatta meg2 Barbusse gondolatának-alapvető elméleti újszerűségét, s azt is, milyen mély hatást gyakorolt Gramscira az Ordine
Nuovo idején. 3 AGramsci főszerkesztésében megjelenő folyóirat szoros kapcsolatban állt
a Clarté csoporttal: rendszeres csere volt köztük, s a Clarté főszerkesztője 1920 decemberében az Ordine Nuovo meghívására Torinóba utazott. Gramsci beszámol róla Politikai
írásaiban. Barbusse nagyszámú közönség előtt beszélt, majd szűkebb hallgatóság előtt is
kifejtette a Clarté programját és célkitűzéseit. De a szerző megállapításai szerint Gramsci
már jóval előbb fordította az 11 Crido del Popolo számára Barbusse filozófiai írásait.
Elmélkedése a polgári értelmiségi válságáról az értelmiségi új koncepciójához vezetett,
amelynek alapja az értelmiségi és a fizikai dolgozók közti hagyományos korlátok elvetése volt.
Ebből Barbusse - kimondatlanul - levon két következtetést. A proletárok részére a
következtetés a forradalmi átalakulásra való felhívásban tükröződik, abban, hogy visszautasítja a befelé fordulás kísértését, s ezzel kifejezi fenntartásait e befelé fordulást
megvalósító proletárirodalom jelszava iránt. Az értelmiség tekintetében következtetése azt
a kívánságot jelzi, hogy változtassa meg magatartását, fogjon hozzá a „társadalmi cselekvéshez", s csatlakozzék a „haladás pártjához" egyazon harc céljából. Kéri csatlakozásukat
életükben és művészetükben. A művészetre nem kényszeríti rá a politikai propaganda
szerepét, de azt kéri az írótól, hogy ne korlátozza magát.
'Gramsci et l'État, pour une théorie matérialiste de la philosophie. Fayard,Paris, 1976. 1 0 1 - 1 0 4 .
V ö . Écrits politiques I. Gallimard,Paris, 4 0 9 - 4 1 0 .
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Egy megjegyzés kívánkozik ide. Franciaországban (és Gramsci kivételével másutt is) az
értelmiségi űj koncepciója termékeny eszméjét nem veszik át, nem használják, nem
mélyítik el. Barbusse maga sem fejti ki elméletileg. Ez a koncepció lehetővé tehette volna,
hogy túllépjünk az „értelmiségi - fizikai dolgozó" mechanikus ellentétén a „kollektív
értelmiségi" dialektikus egységében. A kollektív értelmiségi ötvözi az új értelmiség kulturális örökségét és a munkásosztály ideológiai erejét. Az elmélet túl korai volt: a francia
munkásosztálynak előbb önmaga tudatára kellett ébrednie, el kellett sajátítania saját
elméletét, az értelmiségnek pedig ki kellett lépnie elszigeteltségéből, s meg kellett tanulnia
társadalmi szerepének nehéz mesterségét. Egyelőre, minthogy nem tudnak dialektikus
szakítással magasabb szintre emelkedni, két, alapvetően azonos jellegű magatartás között
ingadoznak: vagy egészében elfogadják az úgynevezett „polgári kultúrát", a demagógia, az
eklektizmus és az ideológiai legyengülés minden veszélyével; vagy megpróbálnak megteremteni egy ellenkultúrát, egy úgynevezett „proletárkultúrát", a mechanikus szemlélet,
a szektarizmus és az ouvrierizmus minden veszélyével. A franciaországi tapasztalat azt
bizonyítja, hogy ebből a hamis dilemmából a 20-as években nem lehetett kilépni.
Barbusse-nek nem volt biztos elméleti környezete, s személyesen nem mélyítette el
gondolatát, termékeny megállapításainak sem volt jövője. Az író társadalmi szerepe
klasszikusabb felfogásához tér vissza. Most kell hozzájuk fordulni, tudomásul venni, hogy
olyanok, amilyenek, s meg kell próbálni továbbfejleszteni és közelíteni őket a proletariátushoz. Az ilyen magatartásnak legalábbis megvolt az az érdeme, hogy elősegíti a jövő
kibontakozását, nem zárja gettóba a proletariátust és a forradalmi irodalmat.
Ellenfelei az ellentétes hibába esnek, ami nem kevésbé veszélyes, mert zsákutcába, a
szektarizmusba viszi őket. A Clarté későbbi kalandja éppen ezt bizonyítja.
Egyelőre Barbusse az értelmiség helyéről gondolkodik a forradalmi küzdelemben.
Barbusse azt követeli tőlük, hogy önmaguk maradjanak, ne olvadjanak fel a tömegben, ne
legyenek névtelen átlagharcosok, hanem különösségük teljes súlyával vegyenek részt a
küzdelemben. A dolog akkor távolról sem volt egyszerű. Az alakuló új típusú párt, a
Fiatal Francia Kommunista Párt a korábbi szocialista teoretikusok zavarosságával szembeszállva nagyon gyakran a prakticizmus és az ouvrierizmus hibájába esett.
Barbusse az első gondolati elemeket is megfogalmazta a kommunista értelmiségi
helyéről és szerepéről. Tudatában volt, hogy a kommunista értelmiségi leggyümölcsözőbb
hozzájárulása a közös harchoz nem születhet szándékos öncsonkításából, hanem a szellemi dolgozó eredetisége tiszteletben tartásából és integrálásából.

A széles összefogás

mozgalma

A Clarté mozgalom Barbusse. Lefebvre és Vaillant-Couturier azon törekvéséből
született, hogy megteremtsék az értelmiség nemzetközi szövetségét. Barbusse mozgalmának és lapjának ez volt az elsődleges célja.
A mozgalmat akkor érthetjük meg, ha visszahelyezzük a kor pontos összefüggéseibe. A
háború előtt a baloldali értelmiség erős internacionalista érzelmeket fejezett ki, de a
világégés nagyon kemény csapásokat mért erre az érzelemre. Az európai szocialista pártok
majdnem teljes mértékben belesüllyedtek a nacionalizmus mocsarába. A háború, az
öldöklés, az igazságtalanság láttán néhányan felemelték szavukat s egyre többen hallgattak
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rájuk. Vádolták a szörnyű háborút, a II. Internacionálé és nemzeti szekcióik, valamint az
írástudók árulását. Az első és legerősebb hang Romain Rolland-é, A dulakodás felett
szerzőjéé volt, aki megbélyegezte a sovinizmus szellemi rabbátételét, s a gondolat határok
felettiségét hirdette. Valamivel később Barbusse A tüz című regénye kiáltotta világgá a
háború borzalmait, s a hitet a gondolatban és a népekben, az internacionalizmus kiáltó
szükségszerűségét. A felhívások fellelkesítenek néhány értelmiségit: a háború utolsó
éveiben, majd a következő esztendők során ők alkotják azt az el nem hanyagolható
magot, amely megpróbál harcolni mindenféle sovinizmus ellen az internacionalizmus
segítségével, amely sokak számára csodaszemek, sőt az ígéret földjének tűnik az elfogult
és nacionalista szenvedélyek áradata után.
Mindez világosan bizonyítja, hogy a vállalkozás időben kezdődött. Ha elolvassuk
Barbusse kijelentését a Clarté célkitűzéseiről, meglepődünk, mennyire hangsúlyozza a
csoportot, a széles összefogást. Politikai gondolkodásának ez a pillére. Arra törekszik,
hogy megteremtse a mozgalom alapjait, népi támogatást keres számára, arra törekszik,
hogy a Clartét tömegszervezetté alakítsa.
A legelső, túlságosan csak az elithez szóló írások után, amelyek az elsőséget az „emberi
értelem"-nek tulajdonítják, s vezető szerepet szánnak az értelmiségnek — bizonyára Rolland
és a rolland-isták hatására —, Barbusse nagyon gyorsan eljut a Clarté mozgalom sokkal
szélesebb koncepciójához. A Fény a mélységből jellemző módon egy Mindenkinek
címzett felhívással fejeződik be: a gondolat embereihez fordul, hangsúlyozva felelősségüket, valamint a fizikai dolgozókhoz, ismételten jelezve, hogy nézeteik azonosak az
értelmiségével, majd a nőkhöz, a fiatalokhoz, a tömeghez.
A körülmények folytán a mozgalom elsősorban értelmiségiekből, művészekből, írókból, pedagógusokból toborzódott. S Barbusse-nek nagyon megfelelt így ez a mozgalom.
Ennek konkrétan az volt az oka, hogy ha a szervezet megőrizte tömegszervezet jellegét,
nem bánta, ha a Clarté olyan társadalmi rétegekhez fordult, amelyekről tudta, hogy a
munkáspárt nem tud rájuk hatni. Csak sajátos, független, nyitott és minden elfogultságtól
mentes szervezet volt képes ilyen munka végrehajtására.
A cselekvési eszközöket illetően a belépések, kapcsolatok, tömegakciók és különösen a
nevelés terén széles és ambiciózus programot állít össze, előadásokat, összejöveteleket,
nagygyűléseket szervez, kiadói tevékenységet folytat (folyóiratokat, kiadványokat,
könyveket, röplapokat tesz közzé), tanulmányi bizottságokat szervez. Felsorolja a megvalósítható feladatokat: világfolyóirat kiadása, előadások, brosúrák, könyvkiadás megszervezése, helyi szervezetek működtetése, Clarté színház és Clarté díj alapítása.
A függetlenség állandó hangsúlyozása a Clarté sajátosságának világos tudatán alapul.
Barbusse szerint a mozgalomnak mindenekelőtt fontos ideológiai szerepet kell játszania.
A politikai pártok feladata a közvetlen cselekvés, a konkrét végrehajtás, a hatalom
megragadása. Az ideológiai szerephez járul a nevelő és pedagógiai szerep, a forradalmi
igazság terjesztése: az embereket „okossá" kell tenni, fel kell őket készíteni egy igazságosabb és emberibb új rendre.
Ilyen volt az az általános irányvonal, amelyet Barbusse a Clarté elé tűzött. Pontos
elméleti alapokra kívánt helyezni egy független tömegszervezetet, amely szélesre tárult
minden értelmiségi előtt, s az ideológiai fronton a munkásosztály oldalán küzdött. A
lehető legtöbb alapszervezetet kellett létrehozni, ezek széles körben elterjesztik a tisztázást szolgáló erőfeszítéseket és az eszmei küzdelmeket.
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Ellentétes

álláspontok

Ebből a koncepcióból kiindulva kezdetben nagyon termékeny egyensúly alakult ki
Barbusse és az őt körülvevő fiatalok közt. A háború gyűlölete, a régi világ elleni lázadás, a
forradalom vágya azonos volt bennük. A fiatalok fiatalságuk lendületét, képzeletüket,
romantikájukat hozták, Barbusse nevének presztízsét, kulturális tapasztalatát és kezdeményező iránymutatását hozta a mozgalomba.
Ám lassan a dolgok rosszra fordulnak, a kötelékek meglazulnak. Barbusse már
1922-ben szándékosan eltávolodik a folyóirattól, nem helyesli irányvonalát, bár hivatalosan 1924-ig ő marad a Clarté főszerkesztője. A véleményeltérés forrása a Clarté mozgalom
koncepciójában rejlik. Egyrészt jelen van az a törekvés, hogy széles nemzetközi értelmiségi szövetséget és egy francia tömegszervezetet hozzanak létre aktív alapszervekkel, s
erőteljes ideológiai harcot folytassanak elvi alapokon, egy nyílt, sokféle erőt összefogó
folyóirattal. Mindez a forradalomhoz elengedhetetlenül szükséges — vélték. Másrészt
jelentkezik e hivatás visszautasítása vagy képtelenség a betöltésére, a visszahúzódás, azaz a
folyóiratba, a „tiszták" maroknyi szerkesztőségi magjába, a pesszimizmusba és kötelező
kiegészítésébe, a verbális szektarizmusba való menekülés.
A véleményeltérés stratégiai és nem ideológiai: a Clarté szerepére és célkitűzéseire
vonatkozik. Barbusse gondolata ezen a téren eredeti és újszerű : össze akarja egyeztetni az
elvi határozottságot és a tömegmozgalmat. Ha a politikai irányítás pontos és megbízható
(Barbusse pedig mindent megtesz, hogy az legyen), hajlandó a legkülönbözőbb irányzatokat képviselő embereket összefogni és vezetni egy széles mozgalomba, tehát nem szűk
körű csoportot kell teremteni. Megvalósítható volt-e ez a kísérlet a 20-as években?
Nem valószínű. Legalábbis Barbusse legközelebbi munkatársai is abbahagyták, mert nem
akarták vagy nem tudták végigvinni ezt a kísérletet.
A véleményeltérés forrása a francia és a világpolitikai helyzetben rejlik. A Clarté
csoportja kezdetben azzal a hittel szerveződött, hogy a proletárforradalom a közeljövőben bekövetkezik, a kapitalizmus nem éli túl az 1914—18-as világháborút és az
Októberi Forradalmat, s a forradalmak rövidesen győzni fognak. Ezt a mélyen beágyazódott hitet osztotta sok forradalmár, ez magyarázza a Clarté vad és optimista dühét a régi világ hanyatló civilizációja és kultúrája ellen. De ez a düh nagyon
gyorsan kifulladt.
Már 1921—22-ben világossá válik, hogy az európai forradalmak nem következnek be, s
a forradalmi Oroszország hosszú ideig elszigetelt marad, mint azt Lenin világosan megmondta 1921 nyarán a Kommunista Internacionálé III. kongresszusán.
A Clarté mozgalom 1922-es fordulatát elsősorban az magyarázza, hogy vezetői az új
helyzetben is őrizték a forradalmi türelmetlenséget, pedig az már nem volt indokolt. Ebből
született a bizalmatlanság, majd az ellenséges magatartás Barbusse iránt. Barbusse megpróbált óva inteni a türelmetlenség ellen. De a forradalmi türelmességre való felhívásokat nem hallották meg a Clarté tényleges irányítói, akik már 1922-ben kezdtek úgy cselekedni, mintha a forradalmi remények visszahúzódása feltétlenül a megtértek kis csoportjai
keserű bezárkózására vezetne.
így kezdődik a Clarté új irányvonala 1922-től fogva. A helyi csoportokat felszámolják,
a szerves kapcsolatok a többi nemzeti csoporttal megszűnnek. Egyedül a folyóirat marad
meg, de példányszáma egyre csökken. Arról volt szó, hogy a széles rétegekhez szóló
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népszerű politikai és művészeti folyóiratot átalakították az új eszmék „valóságos laboratóriumává", ebben összeolvad a művészeti avantgarde és a forradalmi értelmiségi élcsapat,
s „kizárólag a proletariátushoz" szól. Ilyen egységet próbálnak megvalósítani 1925-ben a
szürrealistákkal. Érthető, hogy ezt az irányvonalat nem fogadta el Barbusse.
Távozása nagy eszmei zűrzavart vont maga után. Ő az egyetlen, aki azt akarta, hogy
viszonylag könnyen stratégiai fordulatot hajtson végre a szervezet, a lelkesedést forradalmi türelemre váltsa, az egzaltációt elmélyült makacs munkára. Távozása megnyitja a
néptömegek és a francia proletariátus iránti nyugtalan türelmetlenség, keserűség, harag
zsilipjeit. Lehetővé teszi azt is, hogy elméleti pótszereket Buharinnál, Proudhonnál és
Georges Söreinél keressenek. A soreli eszmékkel optimista és nemzeti heroizmust keresnek, amely képes arra, hogy gátat vessen a reménytelenség áradásának.
Ezt kíséri a polgári civilizáció bukásának hirdetése, amelyet a háború tett nyilvánvalóvá. A polgárság mint osztály hanyatlását összekötve kultúrája dekadenciájával, a
Clarté az úgynevezett polgári kultúra rendszeres bírálatába fog. A bírálat meglepően
kemény és eltér a l'Humanité hasonló tárgyú kevés számú cikkétől. A modern értékek
hanyatlásának eszméjére támaszkodva a szerkesztők elvetik a humanizmus fogalmat, és
romboló dühvel gyökeres átalakulást követelnek.
Ezt a magatartást az ellenkultúra, a proletariátus által és a proletariátus számára
teremtett kultúra heves vágya egészíti ki. De nem hisznek közvetlen lehetőségében, vagy
pontosabban azt gondolják, hogy nem ez a jelen pillanat feladata, ez a feladat jelenleg
kizárólagosan politikai jellegű.
Nem annyira Leninre és a közvetlen teendőkre vonatkozó lenini gondolatokra hivatkoznak, hanem inkább Trockijra; két írást is közölnek tőle, 1923 augusztusában és
novemberében. Ezek következtetése az, hogy az új kultúra keresését a távoli jövőbe kell
helyezni, amelyet a mai politikai munka készít elő, s e mai tevékenységnek kell megadni
az elsőbbséget.
Ha mindez nem is esik egybe a szürrealisták nyilvánvaló szándékával, hogy közvetlenül
politikai művészetet teremtsenek, ez nem akadályozza a szürrealisták és a Clarté közeledését 1925 körül. A heves vágy, hogy a folyóiratból az „új eszmék laboratóriumát"
teremtsék meg, a háború kegyetlen gyűlölete, a romboló düh az úgynevezett polgári
kultúra ellen fontos közös motiváció a forradalmi avantgarde és a művészeti avantgarde
azonosulása mellett.

A Francia Kommunista Párt magatartása
1922-ig a mozgalom Barbusse irányítása alatt két fontos szerepet próbál betölteni:
ideológiai szerepet, hogy olvasóinak képet nyújtson a marxizmusról, az Októberi Forradalomról, Szovjet-Oroszországról, a III. Internacionáléhoz való csatlakozásról, s a forradalmi tisztaság mellett foglalt állást, s egy politikai szerepet, azt, hogy széles értelmiségi
frontot hozzon létre.
1922-től fogva az érdes politikai valósághoz kapcsolódva egészen más irányvonal
rajzolódik ki, amelynek alapja a növekvő és kétségbeesett nihilizmus: a kegyetlen elutasítás, a gyökeres szakítás, a rendszeres bírálat egy embercsoport cementje, amelyet a polgári
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társadalom és kultúra elleni lázadás ötvöz egybe, de képtelen konstruktív programot,
maradandó politikai elméletet vagy esztétikát kidolgozni.
Világos, hogy ezt a lefegyverző radikalizmust nem osztja Barbusse, ezért utasitja vissza.
Sokkal inkább hajlamos arra, hogy építsen azzal, ami van, mint a rombolásra; sokkal
inkább a nyitottság és az összefogás felé fordul, mint a szektarizmus és a kis csoportok
felé. A kor francia körülményei között a két magatartás közti ellentmondás kiúttalan, bár
a későbbi gondolkodás számára ez a kísérlet hasznos.
1925-ben a Francia Kommunista Párt Barbousse-nek ad igazat. (Ma már viszonylag
könnyű elemezni a párt viszonyát a Clartéhoz, mert a Maurice Thorez Intézetnek
mikrofilmen megvan a Kommunista Internacionálé Francia Szekciója 1924 és 1932
közti levéltári anyaga, nevezetesen a Politikai Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, ö t
alkalommal van bennük szó a Clartéról.) 1925-ig a Francia Kommunista Párt a mozgalom
és a folyóirat tevékenységét egészében rokonszenvvel figyeli, egyes tények ellenére,
amelyeken bizonyára megütközött. Barbusse és a Kommunista Párt vezetősége teljes
egészében tudatában van annak a sajátos szerepnek, amelyet a Clarté az értelmiség között
betölthet. Az összefogás Szovjet-Oroszország mellett számos ideológiai tisztázásra adott
alkalmat. 1924—25-ben a marokkói háború ugyanilyen teszt. Barbusse és a folyóirat
ekkor fontos szerepet játszik, minden jószándékú ember és különösen az értelmiségi
körök összefogásában a háború ellen. A l'Humanité közli írásaikat és pozitívan értékeli
őket. S még a Clarté egyértelműen ellenzéki folyóirattá válása után sem törődik bele a
helyzetbe a párt vezetősége, mint ezt az 1927. november 9-i politikai bizottsági ülés
jegyzőkönyve is mutatja.
A második alapvető ok nem kevésbé fontos. Konkrét magatartásán és különféle — a
folyóirattal kapcsolatos — állásfoglalásain keresztül a párt vezetősége olyan kulturális
koncepciót képvisel, amelyet elméletileg is megpróbál megfogalmazni.
1925-ig és még később sem igen szól bele a párt a Clarté és a kommunista értelmiség
problémáiba. Ez lehetne laissez-faire magatartás is a politikai vezetők részéről, akiknek
nagyon sok más súlyos feladatuk van. De bizonyítékunk van rá, hogy a forradalmi
értelmiségnek nyújtott szabadság nem közömbösségből vagy megvetésből fakad. Több
dolog is ugyanabba az irányba halad, s azt állíthatjuk, hogy ha elméletileg nem is teljesen
végiggondolt és összehangolt magatartásról van szó, legalábbis olyan hozzáállásról feltétlenül, amely koherenciára és teljességre törekszik.
1925-ben, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a Clarté nem közönsége és hatékonysága
kiszélesítésére törekszik, hanem hermetikusan zárt tevékenységre, amely kevés számú
„tiszta és szilárd kiváltságos" körül forog, a párt vezetősége világosan jelzi elégedetlenségét. Ez az értelme a politikai bizottság 1926. február 18-i vitájának a Clarté esetleges
átalakulásáról La Guerre Civile-lé. Ekkor határozzák el, hogy tájékoztatják a nyilvánosságot a párt és a folyóirat eltávolodásáról, s a párt központi orgánumában publikálják
Barbusse ítéletét a Clartéról, és kiszélesítik a l'Humanité „Szellemi élet" krónikáját a
nyitottság, az összefogás és az esztétikai szabadság jegyében. Pontosan ez Barbusse
álláspontja, a párt vezetősége is neki ad igazat. Még egy hónap sem telik el, amikor 1926
áprilisában a párt helyeslése jeléül Barbusse-t kinevezik a l'Humanité irodalmi rovata
vezetőjévé. Tehát kulturális állásfoglalásáért bízzák rá a rovatvezetést és nemcsak személyes presztízséért. A szürrealisták nem tévednek: ezentúl nem dolgoznak többé a
l'Humanité kulturális rovatába.
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Ugy véljük, hogy a Clarté mozgalom egész történetén át a 20-as évek forradalmi
értelmisége alapvető problémái jelentkeztek, s Barbusse nem kevéssé járult hozzá ezek
felvetéséhez. Persze, nem ingadozások, tévedések, ellentmondások nélkül. De nem az
volt-e a lényeg, hogy felvetette a kérdéseket, utakat nyitott, megoldásokat kezdeményezett? Gondolatai visszhangra találtak és továbbgyűrűztek a két háború közti Franciaország szellemi életében.
Fodor István fordítása
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BALASOVA, TAMARA
(Moszkva)

A SZOCIALIZMUS ESZMÉI ÉS A XX. SZÁZADI
FRANCIA IRODALOM

A XX. század egyik legnagyobb írója — Thomas Mann - , aki meglehetősen távol állt a
szocializmus elveitől, az antikommunizmust korunk legnagyobb butaságának nevezte.
Ebben a megfogalmazásban nemcsak a burzsoá status quo védelmezői aktivitásának
elítélése rejlik, de mindenekelőtt annak a ténynek az elismerése, hogy a szocializmus
perspektívája nélkül a XX. századi értelmiség elveszti tevékenységének koordinátáit,és —
gyakran akaratán kívül — a társadalmi haladás ellenségeinek táborába kerül.
Különböző utakon és más-más korszakokban lényegében erre az igazságra jött rá
korunk valamennyi jelentős művésze, noha távolról sem mind nevezhette magát a szocializmus következetes képviselőjének. A szocialista eszmék vonzása, a két társadalmi rendszer tapasztalatainak összevetése a XX. században olyan atmoszférát teremtett, amely
egyesítette a legellentétesebb eszmei és esztétikai hajlamot mutató művészeket.
A forradalmi események arra késztették a művészeket, hogy elgondolkodjanak a
történelem törvényszerűségeiről, megtanulják megkülönböztetni a kapitalizmus pusztulását az emberiség látszólagos romlásától. Azok a művek, amelyeket mi irodaimtörténészek
időnként a XX. századi kritikai realizmus idejétmúlt, hagyományos alkotásainak nevezünk, rendkívül bonyolultan pozitív programot fejeznek ki - gyakran az alkotó számára
észrevétlenül —, új erkölcsi ideál jelenik meg bennük: a szocializmus fénye. írók, akik
sohasem nevezték volna magukat „forradalmár"-nak, lélekben az emberi viszonyok nem
polgári típusa irányában tájékozódtak.
A XX. századi avantgardista csoportok majd mindegyike a „tiszta" művészet jelszava
helyett politikai programot dolgozott ki; a világ és az ember megváltoztatásának szükségességét hirdette. A művészet nem társadalmi funkciói reménytelenül anakronisztikusnak
tűntek fel számukra, a társadalmi funkció pedig törvényszerűen összekapcsolódott a
szocialista eszmék értelmezésével és védelmezésével.
A szocializmus építésének, a személyiség kialakulásának bonyolult folyamata, kínzó és
gyógyító búcsúvétel a „távol maradni korunk viharaitól" eszménytől — ezek a momentumok mélyen érdeklik a XX. század irodalmát. Az irodalomtörténésznek nem elég
megállapítani, hogy a XX. század legnagyobb művészei a szocializmus felé tájékozódnak;
feladata összetettebb — nyomon kell követnie, hogyan kapcsolódik össze az eszmei
fejlődés az esztétikai fejlődéssel, milyen új művészi kvalitások jelennek meg a szó
művészeinek életművében a szocializmus távlataihoz való közeledésük folyamán.
Máig él az az illúzió, hogy a művészet társadalmi tevékenysége és alkotói munkássága
párhuzamosan fejlődhet, szinte nem is érintve egymást. Mindössze néhány éve, hogy
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megjelent a grenoble-i egyetem professzorának, Jean-Pierre Bernard-nak egy könyve, 1
amely hatalmas tényanyagával lenyűgözi az olvasót (a szerző összegyűjtötte és rendszerezte a vizsgált időszak francia kommunista sajtójának összes publikációját a Szovjetunió
és Németország, az USA és Anglia, Olaszország és Hollandia, Spanyolország és Svájc
irodalmáról, a XVI-XIX. századi irodalmi hagyományokról), következtetéseinek nyilvánvaló szubjektivitásával azonban elszomorítja az embert.
J.-P.Bernard azt javasolja, hogy kategorikusan válasszuk szét az olyan különböző
pólusú fogalmakat, mint az „értelmiségi" és az „író". Rámutat arra, hogy a „kultúra
francia művelői mint értelmiségiek politikailag aktívak voltak, de mint írók kívül rekedtek
a politikán." A francia irók — írja J.-P. Bemard — tekintélyes nevükkel támogatták a
pártot, rövid időre rendelkezésére bocsátották tollúkat; cikkeket vagy felszólalásokat
publikáltak, de a proletariátussal való szolidaritás egyiküket sem késztette arra, hogy
megváltoztassa saját művészetét. Ezek az emberek mint értelmiségiek manifesztumokat,
tiltakozó jegyzékeket írnak alá, de irodalmi tevékenységüket mindez szinte nem is
érinti.. . Természetes, hogy az író szíve hevesebben kezd verni, ha igazságtalansággal
találkozik. De érinti-e ez művészetét? Hiszen kevés az intim összefűző szál a politikai
gondolat és a modern művészi szó között. Ez szinte tudathasadást okoz a modern író
tudatában: egyrészt értelmiségi, másrészt regényíró vagy költő."
Ezzel a nézettel vitatkozni kell, és a mi francia barátaink (például Claude Prévost) ki is
fejtették ellenvéleményüket.
Sematizmus volna azt várni, hogy a szocializmus eszméi iránt vonzódó író alkotásában
feltétlenül sztrájk-jelenetek vagy a forradalmár alakja jelenjenek meg. Ha J.-P. Bemard
csak ebben látja az „orientáció megváltozását", akkor ő túlságosan szűken értelmezi a
szocializmus és az irodalom viszonyát. A szocializmus a társadalmi és a személyes
viszonyoknak olyannyira gazdag skáláját jelenti, hogy a szocializmus hatása a művészi
alkotásra rendkívül kiterjedt.
Ki állíthatná, hogy Romain Rolland művészetének orientációja nem változott, amikor
az Elvarázsolt lélek jellemei a regényciklus első könyvétől az utolsóig határozottan
fejlődnek, az aktív humanizmus eszméje testesül meg, amikor a Robespierre című drámában a szerző — a saját szavai szerint — először merte a „hősök erkölcsi igazát" a „tények
anyagi igazával" kapcsolatba hozni (Előszó a Robespierre című drámához)? Ki mondhatná, hogy a szocializmus eszméi egyáltalán nem hatottak Andre Malraux művészetére?
A remény a szocializmus égisze alatt megreformált művészetnek is jelentős alkotása
marad. Malraux utolsó éveiből való memoárjai és a halála után megjelent visszaemlékezései visszatérítik az írót alkotói lendületének ehhez a kulminációs pontjához. És talán
érdemes belehallgatni Andre Malraux halála előtti vallomásába: „A halálnak és a megalázásnak nem a szabadság az ellentéte, hanem a testvériség". 2 A reményben a polgári
szabadsággal a frankóista diktatúra leverésének szükségszerűségét valló emberek testvériségét állítja szembe. A könyv egész kompozíciója a forradalmi testvériség eszméjének van
alárendelve. Ez hatja át a könyv hagyományos kompozícióját, amely akkor jött létre,
amikor a középpontban még a polgári „szabadságeszme" állott. Nagyon is jellemző, hogy
Malraux szóhasználatában egymástól elválasztott fogalom a „szabadság" és a „testvéri2
2
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J.-P. Bemard: Le parti communiste français et la question littéraire. Paris, 1972..
A. Malraux: Lazare. Paris, 1974. 108., 198.

ség". Jellemző azért, mert az első szót a polgári demokrácia sajátította ki magának és
meghamisította, ugyanakkor a „testvériség" fogalma az emberek millióinak tudatában a
szocializmus koncepciójával kapcsolódott egybe.
A XX. századi francia irodalom sokszínű térképén művészi szférák egész sorát találjuk,
melyekbe belépve azonnal érezzük, hogy megváltozik a művészet esztétikai természete,
hogy a szocialista eszmék fuvallata átformálta a képi struktúrát és az író stílusát is. Egy
olyan területről szeretnék érveket hozni e mélyreható esztétikai változások bizonyítására,
amelyhez - ebben a vonatkozásban — ritkábban nyúltak, és ez a francia költészet.
Abban a kollektív munkában, amelynek terve a magyar kollégák kezdeményezésére
jött létre, fontos helyet foglalhatna el Paul Éluard. Éluard költészetével egy egész korszak
jutott el a tetőpontra, a francia vers fejlődésének jelentős korszaka. Most Rimbaud-t,
Lautréamont-t, Apollinaire-t is világosabban érthetjük annak fényében, hogy mit folytatott vagy mit vetett el Éluard. Ahogyan ők, Éluard is a pokol egyik bugyrába szállt alá, de
ő ki tudta innen menteni a fájdalommal megszerzett tapasztalatot, szavának fényét, mely
„egy ember látókörétől mindenki látóköréig" világít (Rónay György ford.).
Épp attól a pillanattól, amikor azt a vakmerő gondolatot, hogy a világot meg kell
változtatni - transformer le monde — magáévá tette az emberiség, a költők új kérdésekkel
kerültek szembe, szükségszerűvé vált, hogy bekapcsolódjanak az eszmei közelharcokba, és
tudatosítsák társadalmi felelősségüket, ahogy azt még Lautréamont megjósolta. Mindenki
emlékezetében él a következő lautréamont-i sor: „a költészet célja a gyakorlati igazság"
(Somlyó György ford.). De nem mindenki emlékezik egy másik sorára, amely a költői
felelősséget még magasabbra helyezi: „A költőnek hasznosabbnak kell lennie bármely más
polgártársnál."
Apollinaire megsejtvén a művész társadalmi-szociális szerepét a forradalmi költészetben, a következő érdekes szójátékot alkalmazta: a polgári jog speciális fogalma, a „fondé
en pouvoir" helyett létrehozta a „fondés en poésie" összetételt, 3 s a „költészet megbízottjai"-ra alkalmazta azt.
Éluard költészetében a tragikus és az optimista meggyőződés közötti átmenet szédítő
gyorsasággal zajlik le, minthogy érett éveiben egy pillanatra sem veszíti szem elől az
emberiség megváltoztatásának távolabbi perspektíváját. Innen azok a görcsös ellentétek,
hogy „Az éhezés után nem akaija az ember, hogy a világon éhség legyen, a háború után
elítéli a gyilkosságot. Az igazságtalanság szüli meg bennük az igazságra való igényt." 4
Vajon nem ugyanez a megfogalmazás hangzott-e el a háború éveiben René Char-nál:
La mort était si proche
que le monde se voulait meilleur
Itt egy különleges művészi szintézis formuláival találkozunk, minthogy a következmény mintha nem az okból származna. Az egymásnak ellentmondó képek váratlanul
egységes dialektikus teljességbe fonódnak össze. A jó győzelmének elkerülhetetlenségét
mintha a gonosz kegyetlensége tételezné. Az ember szellemi nagyságát mélybe bukásai
készítik elő.
3

E megfigyelést N. I. Balasov teszi; 1. Apollinaire i jego meszto v francuzszkoj pojezii (Apollinaire
helye a francia költészetben) c. utószavában Apollinaire orosz nyelvű kiadásában. Moszkva, 1967. 297.
* Paul Éluard: Oeuvres complètes. Paris, 1968. II. 935.
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Éluard csodálatos jövőbelátással veszi észre, mennyivel könnyebb megérteni, mi a
gonosz, és mennyivel nehezebb, hogy mi a jó. Éppen a , j ó meg nem értése" („l'inconscience dans le bien") 5 tűnik számára különösen veszélyesnek.
Amikor az Éternelle Revue с. illegális folyóirat első száma 1944-ben csupa nagybetűvel
— jelszóként — nyomtatta ki Éluard szavait „A költőnek hűnek kell lennie szándékához, a
mindent megváltoztatni akaráshoz" (1944, № 1), ez már nem az anarchikus nihilizmusra
való felhívás volt, hanem annak a költőnek a sajátos programja, aki tudja, hogy minek
érdekében pusztít, és mire támaszkodik alkotóan. E változás megfogalmazása a Párizsról
szóló Bátorság6 című költemény, Párizs majd felszabadítja saját magát. Magát felszabadítva teret ad a gazdagodásnak, Párizs az igazságos harc pillanatában sem veszíti el „örök"
értékeit.
Éluard költői stílusa egészében adekvát azzal a közvetlen harcba kapcsolódó lírával
(„lyrisme engagé"), 7 amely maguknak a francia kritikusoknak a véleménye szerint a
francia költészetben az ellenállás éveiben diadalmaskodott. A hazaszeretet heves izzást
kölcsönzött e lírának. Az „engagé" terminus egyébként egyáltalán nem illik Éluard
poétikai rendszeréhez; Éluard nem szereti a kihívó intonációt, sőt a felszólító módot sem.
Az ő verse soha nem volt „agitátor-vers, nagyhangú főkolompos-vers." Éluard ritmikája
nyugodt, kiegyensúlyozott, lexikai rajza mentes az ünnepélyes szavaktól. Az ő elképzelései a hősies karakterről teljesen sajátosak. Amikor hozzálátott a Gabriel Péri8 című
költeményéhez, Éluard száműzte a „korszak", a „kor", a „próféta", a „hős", az „önfeláldozás" és hasonló fogalmakat. Péri nevét a leggyengédebb szavak szövetébe kívánja
belefonni:
Vannak életadó szavak
Az ártatlanság szavai
A meleg szó a bizalom szó
Szeretet igazság szabadság
Az a szó hogy kedves az hogy gyerek
Némely virágok és gyümölcsök nevei
A bátorság és а felfedezés
A testvér szó és az a szó hogy elvtárs
És némely földek falvai nevei
S némely nőkéi és barátokéi
Tegyük melléje — Péri
Ebben a szövegben még a leghazafisabb szavak is — tehát az „igazságosság", a
„szabadság", a „férfiasság" — is különös aspektusukkal fordulnak az olvasóhoz. Több
bennük a nyugodt meggyőződés, mint az aktív feszültség. íme, ilyennek született az egyik
Éluard-vers címe : Jó igazság9 (Bonne justice)
5

Uo., 933.
Éluard versei. Bp., 1977. 70. Somlyó György ford. (Lyra mundi)).
7
René Lalou: Les étapes de la poésie française. Paris, 1955. 120.
8
Éluard versei. Uo., 81. Somlyó György ford.
9
U o „ 155. Illyés Gyula ford.
6
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Ezt egy filozófiai következtetés támasztja alá, amelyben a költő közvetlenül megfogalmazza a kommunista erkölcsiség egyetemességét.
Mert mind amit akart
Azt akartuk mi is
Azt akaijuk ma is
Hogy boldogság legyen a fény
A szemek mélyén a szívekben
S az igazság a földön
Az erős, hősies jellem ilyen ábrázolása nem véletlenszerű Éluard művészetében. Emlékezzünk például, hogy milyen váratlan, a szó szoros értelmében meghökkentő alak
születik, amikor Éluard a saját elképzelését ábrázolja Vlagyimir Majakovszkij költészetéről:
II était tout laine
Et précieux comme soie
Il avait les mains plus faibles
Que des mains de jeune fille
Savait parler aux enfants
Savait parler aux bons hommes
Il reflétait l'innocence
Mieux qu'une mère enfantine.
(Exaltation d'un poète)
Éluard verseiben annyi az érett hit a kommunista eszmény legyőzhetetlenségében,
hogy a mai ellenségek figuráit is képes — távoli perspektívában — a szövetségesek között
látni. Az antifasiszta harc kegyetlen hevében, amikor még füstölögtek a krematóriumok
kemencéi, és a két SS betű rettegést keltett, milyen kifejezően hangzanak fel Éluard sorai:
A bamba erőszak veszít
És ellenségeink e szolgák
Ha majd megértik
Ha képesek lesznek megérteni
Felkelnek ők is. 1 0
Az ellenséget rabnak nevezi, átteszi a létezők alacsonyabb rendű kategóriájába, amely
hamarabb vált ki megvetést, mint rettegést. Igen, az ellenség „belülről kúszik és
kívülről mászik", „lejönnek a hegyről, kimásznak a barlangból", de mindezt azért, mert
elfelejtették a szeretet adta örömet:
Ils ont oublié
La joie d'être aimé
(Bêtes et méchants)
1

"Uo., Bátorság, 71.
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A hősiesség témájának ez a sajátosan egyéni felfogása Éluard költészetében azt mutatja, hogy milyen váratlan művészi lehetőségek tárulnak fel a szocialista perspektíva
fényében, az aktív humanizmus igazában való bölcs hit következményeképpen.
Rendkívül érdekesek Éluard költészetének kifejezetten lírai motívumai is. Valóban, ha
az űj társadalmi körülmények és az új ember létrehozása anélkül lehetetlen, hogy
„radikális változásokat ne hoznánk létre az életmódban, a gondolkodásmódban, a szemléletben, még a szerelemben is", 1 1 akkor esztétikailag transzformálódik a „tiszta" művészet
is. Éluard mindezt megpróbálta, megértette, átérezte és nem igényli a manifesztumélességet. Ö nyugodtan, mint valami teljesen természetes dolgot, vallja meg szerelmét:
Il t'amie c'était l'Espagne
Qui luttait pour le soleil
Et le premier attantat
Contre les soldats du mal.
Éluard verseiben csodálatosan harmonizálnak ezek az átmenetek a ,,szeretlek"-től a
„harcoljunk"-ig.
Sohase mi kezdtük
Mi mindig csak szerettük egymást
S mert egymást szeretjük ezért
Akarjuk hogy más is kitörjön
Jégkérgű magánya mögül 12
(A Hét háborús szerelmes vers ciklusból)
Éluard képi struktúrájának egyes interpretálói mégis a hagyománynak megfelelően
kényelmesebbnek találják a költő lírájában elválasztani a „kollektivista" költészetet a
„szerelmi" lírától. Ennek is megvan a maga logikája, de fontos leszögeznünk, hogy Éluard
költészetének „kollektivista sorai" természetesen, egyszerűen olvadnak bele „szerelmi"
ciklusaiba, ahol elválaszthatatlanul összefonódott az érzések szövetségének öröme és az
elhatározás, hogy másokat meg kell szabadítani a dermesztő magánytól, ahol a szerelmesek „A tisztességtől ragyogó /А merészségtől vértezett/Egymásra néző szeretők". A
francia költő programadó szavai:
Akarjuk s mondom akarom
Mondom akarod és akarjuk 1 3
Bebörtönözhetik a szerelmet is, a barátot is és az ismeretlen kortársat, „azt is, ezt is és
másokat", akikkel a fiatal Éluard meg akarta értetni magát.
" F . Kérel szavai, 1. Europe, 1951. 3 5 8 - 3 5 9 . sz. 253.
12
Éluard versei. Uo., Hét háborús szerelmes vers. 75. Illyés Gyula ford.
13
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U o „ 76.

Úgy tűnik számomra, hogy a szocializmus eszményének szerves beépülése Éluard
filozófiai költészetébe a kommunizmus erkölcsi értékei és az általános emberi értékrendszer összefüggésén alapszik. (Hasonló törvényszerűséget fedezhetünk föl Aragon és
Guillevic művészetében, s még számos francia regényírót is említhetnénk.) Ezáltal közvetlenebbé válik az eszmei minőség átlényegítésének lehetősége művészivé. Ha a valóság
politikai ábrázolása egyben filozófiai szemlélettel teljes, ez megmozdítja a statikus művészi struktúrát. A francia költő, Louis Masson által az illegalitás homályában írt Forradalom ódája című mű jól megvilágítja ezt a kérdést: „Nevezzük el ezt a Forradalmat —
Embernek". A Forradalom mindig az Ember. Semmi emberi nem idegen a Forradalomtól,
nem idegen a szocializmustól. íme a magyarázat, hogy miért olyan széles a szocialista
irodalom spektruma, és miért szélesedik egyre napjainkban is. A szocialista művészet
határozottan tör előre az emberi tudat és tudatalatti minden területén, benyomul az
egyéni és a kollektív tapasztalat ama mélységeibe, amelyeket alig érintett még ez a
művészet. Charles Dobzynski írta egyszer, hogy a költészet vonzódik a forradalmisághoz,
és épp ezzel vonzódik az egyetemességhez is. Valóban, abban a mozgási folyamatban,
melynek során a szocialista pozíciókhoz jut el a művészet, lehetőségei nem szűkülnek,
hanem ellenkezőleg: tágulnak.
Ratzky Rita fordítása
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TANULMÁNYOK

SZILI JÓZSEF

LÁTÓPONT, KOMMENTÁR ÉS É R T E K E Z É S
AZ E L B E S Z É L É S B E N

Az értekezés, mint a tudományos eredmények közlésének, megtárgyalásának műfaja,
elég nyilvánvaló módon különbözik az elbeszéléstől, a narrációtól, az elbeszélő műfajoktól. Ha csak mint előadásmódot vizsgáljuk az értekezést és az elbeszélést, a különbség
ugyanilyen mélynek és általánosnak látszik. Különösen akkor, ha a legáltalánosabb
különbségtevésekből indulunk ki, nevezetesen azokból a különbségtevésekből, amelyek
általános esztétikai meghatározások alapjait alkotják. Például, amikor a tudománytól
különböztetik meg az esztétikai szféráját, vagy a tudomány nyelvétől a költészet nyelvét.
Ilyenkor kényelmes dolog arra gondolni, micsoda különbség van egy regény és egy olyan
értekezés között, mint Bolyai Appendixe. Az esztéta persze nem ilyen különbségekkel
operál. Már Arisztotelész is a történetírás és a költői történetközlés közötti hasonlóságot
és különbséget vizsgálta. Valóban, a történetírásnak megvannak a maga elbeszélő műfajai,
s közülük egyik-másik tekinthető értekezésnek is. Pontosabbnak, s így elkülönítőbbnek
látszik a fiktív vagy valóságos tények, események, körülmények előadását leírásra és
elbeszélésre osztó megkülönböztetés. Ezt a megkülönböztetést sem nélkülözhetjük; amit
azonban eleve indokolatlannak tartunk vele kapcsolatban, az az a feltevés, hogy a kettejük
között húzódó mezsgye — ha tipológiai fogalmak denotátumai között ilyesmi egyáltalán
lehetséges — egyszersmind a tudományos közlés és a költői előadás közti határvonal, az
esztétikumon kívüli és az esztétikai szféra határa. (Ennyiben nagyon is problematikusnak
látszik Lukács György álláspontja az Elbeszélés vagy leírás? című tanulmányában.) A mi
feltevésünk ennek éppen az ellenkezője: ha megkülönböztetünk is poláris típusokat, ezek
csak annyiban záiják ki az átmeneteket, amennyiben maga a megkülönböztetés ilyen
kizáró tendenciával jött létre; maga a fogalomképzés módja hozza magával az éles
megkülönböztetést, az egymástól szigorúan elválasztott osztályokat. Persze valaki azt
mondhatja erre, hogy a regény éppen azért és csak annyiban regény, amennyiben nem
értekezés, mert ha értekezés, akkor értekezés és nem regény. Az irodalomban azonban
nem egy elbeszélés párbeszédekkel jelenetekkel tarkított értekezés egy-egy jellemtípusról,
egy-egy helyzetről vagy eseménysorról. Az esszé, ez a sajátosan művészies vagy művészi
értekezés pedig olykor elbeszélésbe csap át. Az olyan tudományos műfajok, mint a
biográfia, formai, technikai szempontból közelebb áll némely regénytípushoz, mint a
matematikai vagy logikai értekezésekhez. A típusok mint pólusok természetesen fenntarthatók, ez azonban a fogalommeghatározás túl kényelmes módjának tetszik. Mindenesetre
ez a generózus megközelítés az irodalomtörténetírói és kritikai gyakorlatban célravezetőbb, mint az elbeszélés, a regény merev, egyoldalú meghatározása. Van azonban az
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egyoldalú meghatározásoknak is pozitív szerepük a regény modern fejlődésében, az
avantgardista regényforma változásaiban. Ez a termékeny egyoldalúság az irodalomelméletben is hatott, nemcsak a különböző mozgalmak programjaiban. A modern regény
útjait gyakran az elmélet térképein találják meg — szinte elméletileg számítják ki, melyek
azok a szélső lehetőségek vagy új típusú átmenetek és vegyítések, amelyeket még nem
próbáltak.
Az egyik ilyen egyoldalúság az a kizárólagos szerep, amelyet elméletírók és regényírók
a „megjelenítésnek" („showing") juttatnak, az „elmondás" („teliing") kárára. A
Flaubert-i tárgyilagosságban látja például Allen Tate a regényművészet teljét, ti. ha az író
a történetet helyzetekben és jelenetekben mutatja be. „Flaubert révén a regény beérte a
költészetet" 1 — írja. Percy Lubbock már korábban megfogalmazta a showing és a teliing
szembeállítását. 2 Wayne С. Booth rámutatott a merev szétválasztást követő túlzásokra,
sőt arra is, hogy a „showing", a dramatizált megjelenítés erőltetése unalmas is lehet nem
megfelelő, az érzéki megjelenítésre alkalmatlan tárggyal. A szerzői összefoglalás és kommentár teljes kiiktatása jellemezte Sartre programját is. Az időbeli (vagy tartam-) realizmus megvalósítása azt jelentené, hogy a szereplők párbeszédét nem szabad tömöríteni,
nem szabad időbeli ugrásokat alkalmazni. Egy 1959-es angol film (Az emeleti lakó - The
Man Upstairs) 88 perc történetét „sűríti" 88 percbe. 3 Agnes Varda filmje, a Cleo 5-től
7-ig (1962) lényegében szintén ezt az elvet követi.
A „megjelenítés" mindenható elvét persze nemcsak a hagyományos regényforma
tovább élő és továbbra is hatékony eljárásai tagadták, hanem a regény modern fejlődésének azok az újításai is, amelyek némely ponton egészen közel vitték a regényt az esszéhez
Ennek a közelítésnek különböző módozatai voltak. A legizgalmasabb változat Prousté, aki
az elmélkedés, eszmélkedés, leírás folyamatává változtatta a regényt, Thomas Manné, aki
az értekezés és a regény ötvözésének — nála inkább erről van szó — több formáját is
kipróbálta, valamint Musilé, aki A tulajdonságok nélküli ember félelmetes nagyságú
torzójában kísérelt meg valódi vegyületet létrehozni esszé és regény között. A műfaji
vegyítés érdekes példáját láthatjuk Szentkuthy Miklós Prae-jében, amely, ha kevesebb
szenvelgéssel és kristályosabb szerkezettel készül, esztétikailag is e típus iskolapéldája
lehetne.
Míg tehát az egyik oldalon a regényből tudatosan, szinte teoretikusan kiküszöbölték a
kommentárt, és csak magát a történést mutatták be, filmszerűen, drámai jelenetekben,
nemegyszer a forgatókönyv módszerével —, a másik oldalon a kommentárból hosszas
fejtegetés lett, eltűnt a határ a történés leírása és jellemzése között, minden történés csak
az általános elemzés függvényeként nyert valamelyes önálló értelmet.
A XIX. századi nagy regényforma játszi könnyedséggel bírta el az író narrátor közbeszólásait, kommentárjait, értekezéseit. A Jókai-regények sajátos atmoszféráját sem zavarják az író értekező tájékoztatásai, ismeretterjesztő eszmefuttatásai, amelyekből egy
kötetre valót idéz Veress Zoltán. 4 Még intimebben az elbeszélés szövetébe tartoznak az
olyan szerzői kommentárok, amelyek nem közvetlenül a külső történés vagy szcenikus
'Allen Tate: The Man of Letters in the Modern World. New York, 1955. 92.
Percy Lubbock: The Craft of Fiction. London, 1921.
3
Vö.: Wayne C. Booth: The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961.
4
Veress Zoltán: Jókai természettudománya. Bukarest, 1976.
2
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környezet, hanem a lelkiállapotok, hangulatok és viszonyok tájain szituálják a történést.
Ez a bensőséges egység alapja Proust módszerének, és ezen az alapon kerül közel az
esszéhez Henry James The Golden Bowl (Az arany csésze) című regénye.
Az elbeszélésbe való átcsapás lehetősége benne rejlik magában az esszéformában is.
Gyergyai Albert megemlíti, az esszéről írva esszét, hogy kétoldalú az átmenet esszé és regény között: „Hisz tudjuk, egyes regényírók állandóan esszészerű lapokkal gazdagítják meséiket, s kérdés, mi köti le inkább a mai, nem annyira nyájas, mint inkább kényes olvasót,
maguk a tények és azok egybeszövése, vagy e tények és okaik magyarázata? Ugyanígy
vannak esszéírók, akik elmélkedéseiknek epikai formát kölcsönöznek — vagyis nehéz a
határt megvonni az egyes műfajok között." Továbbá: „Alapjában minden: esszé. Hamlet
monológja a színészetről, Joubert 'égi' gondolatai, Taine elmélkedése az angol irodalomról, Baudelaire egy Szalonja, Du Bos egy elemzése, és még többet idézhetnénk, mind
egy-egy próba, a végest a végtelennel, a tárgyat a gondolattal, az e.i'.bert a világgal
összekapcsolni, s olyankor, ha ez sikerül, mindig valóságos esszét írunk." 5 Az esszé
valóságossága, ilyen kritériumok mellett, az esszé művészi, esztétikai értékén múlik. Mint
műfaj, az esszé félúton van a szigorúan denotativ nyelvhasználatú tanulmány vagy
értekezés és a konnotatív nyelvhasználattal is élő vallomásos, személyes jellegű közlés
között. Az esszé így sokféleképpen helyet találhat a regényben. Előfordul, hogy a
regényforma egészében esszét álcáz (Nagy Lajos: Kiskunhalom). Hernádi Gyula regényében, а Folyosókban az új mechanizmusról vitatkoznak a szereplők:
„Hogy az árakat nem képezni kell, ahogy mi tesszük, hanem objektíve létező, kialakult
világpiaci árat kell átvenni és alkalmazni — ilyen árrendszerben azonnal kiderülne, mi
gazdaságos, mire fizetünk rá . . . "
Az írói fogások, amelyekkel az érdeklődést kellene fenntartani, eléggé defenzívek;
bocsánatkérőleg elébemennek az olvasó negatív reakcióinak:
„ — Nem folytatom, látom, unod."
A dialógus résztvevője nem unja:
„Dehogy unom. Ennyire hiszel ebben az egy tényezőben, az árban? "
Ez a forma a dialogizált traktátusok formájához áll közel. Néhol a narrátor kommentárja esszészerübb, megállapításai elevenebbek, mint a tartalmasnak vélt dialógus: „A
beszélgetés kemény érintkezésekhez visz, megtorpanok előttük, a fogalmi szorításban
pontatlannak, könnyűnek érzem mondataimat, teljesen feleslegesnek tűnnek, ugyanakkor
a kimondhatóság visszaadja a néma formák mögé rejtőző biztonságot, a világi gyónás
örömét. Messziről figyelem a fogalmakat, mintha távcsövön nézném őket, néha kifutnak a
két üveges látókörből, tájékozatlanul keresgélem őket, s mikor újból rájuk találok,
ismeretlenek, megszólíthatatlanok. Szorongva figyelem magamat, vajon be tudom-e
fejezni olajozottan, szabályosan a következő mondatomat. Mindig sikerül; helyettesítő
szavak, hurkoló éneklő hangsúly segítenek". 6
Hernádi más műveiben tanulmányokat és egyéb nem szépirodalmi szövegeket állít —
talált tárgyakként — a novella helyére. Az üzenet emeletei idézet a Mezőgazdasági
Kiadónál 1975-ben megjelent Vadászati alapismeretekből, Heller Ágnes és mások tanulmányaiból.
5

Gyergyai Albert (vál. és bev.): Ima az Akropoliszon. A francia esszé klasszikusai. Bp., 1977. 9, 24.
Hernádi Gyula: Folyosók. Bp., 1 9 6 6 , 1 6 6 , 1 3 3 .
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Az esszé előfordul szerzői kommentárként, a regény szövetéhez alig kapcsolódó
elmélkedésként, valamelyik szereplő gondolatfolyamaként vagy eszmefuttatásaként,
önálló betétként vagy epizódként. Önálló darabok s egyszersmind a legszorosabban
kapcsolódnak a regény történéseihez Saul Bellow Herzogjának levélesszéi, amelyek a fő
történéssor kifejezései is. Bemard Bergonzi véleménye szerint ez a mű „talán példa arra,
amit Moravia „esszéregénynek" nevez. 7 Moravia azonban, véleményünk szerint, túl
szélesen fogja fel az esszéregényt, afféle tézisregénynek tekinti, s úgy is emlegeti, mint
ideologikus vagy allegorikus regényt. Az ideológiai regény atyjának Dosztojevszkijt tartja.
Az ilyen művet a cselekmény és az ideológia összhangja jellemzi Moravia felfogásában, de
úgy, hogy az ideológia csak hipotetikus érvénnyel van jelen. „Az esszészerű regénynek —
írja — az élet lehetséges képét kell nyújtania, amely meghatározott ideológiai irány szerint
van elrendezve". 8 Moravia a regény logikai formájának tekinti azt, amit ideológiának
nevez. 9 A regény így esszét helyettesít. Úgy látjuk, valóban az esszé logikai eljárásait
képviseli egy másik közegben, s jó esetben az átlényegülés teljes: az esszészerűségnek alig
marad feltűnő nyoma a regényforma külsőbb, érzékibb szféráiban. Annak a „lehetséges
világnak", amely az eszme vagy eszmerendszer képviseletében épül ki, önmagában
koherens egésznek kell lennie, önmagában kell hordoznia lényeges értékeit. 1 0 A dolog
másik oldala az, amit Sükösd Mihály is leszögez: „a regényt semmilyen értékű filozófia
nem tartósítja, ha a gondolati tartalmat nem képes történéssé alakítani d 1
Az esszé mint ideáltípus szintén valamilyen ilyesféle átváltozás. Nincsenek hősei,
nincsen cselekménye. Mégsem egyszerűen az a következtetéssor vagy logikai rendszer,
amelyből a tisztán denotativ nyelven megfogalmazott tanulmány — a tudományos közlés
ideáltípusa állna. A gondolati tartalom persze az esszében sem távolodik messze a fogalmi
logikától, nem olyan „gondolat", amelynek egyetlen adekvát kifejezése valamiféle érzéki
közeg, a márvány térfogat, a zenévé munkálható objektív és szubjektív tér-idő, vagy —
bonyolult közvetítéssel - a nyelv és a nyelvileg artikulált képzet és gondolat érzékisége.
Az-esszében azonban, legalábbis a közlés és észlelés elsődleges szintjén, érdekes, izgalmas
történéssorként jelenik meg a gondolat. Nem is maga a gondolat, hanem a róla való
eszmélkedés a gondolkodás drámáját, epizódjait, a keresés útját érzékeltető előadásban.
Eugene H. Falk a tematikus struktúra típusairól szóló könyvében meggyőzően különbözteti meg az elbeszélésben az események időbeli egymásutániságon és valószínűségen
alapuló lineáris koherenciáját az események szükségszerű összefüggéseken alapuló kauzális
koherenciájától. Az egyik a sztori, a történet, a másik a cselekmény, a bonyodalom. Az
előadás folyamán a történet úgy tárul a befogadó elé, ízről ízre növekedve, kiegészülve,
változva, hogy közben mindinkább érvényesül a benne lappangó másik koherencia, a
logikai összefüggéseken alapuló bonyodalom rendező és megvilágosító szerepe. Az eseménysorozat megismeréséből emocionális átélés következik - úgy, mint magában az
életben is; az események logikai rendjének megismerése intellektuális feladat, s a kétféle
7
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észlelés távolsága és kölcsönhatása az elbeszélő művészet művésziségének legspecifikusabb erőforrása és értéktényezője. 12 Mármost az esszében - ha elfogadjuk, hogy érdekes,
lineáris történéssorként befogadható gondolatközlés, amelynek mélyén ott rejlik a logikai
koherencia rendje - felfedezhető a tematikus struktúrának az elbeszélésre jellemző
kettőssége. Ez a kettősség más terminusokkal is megközelíthető, pl. a „textúra" és
„struktúra" terminusaival^ és a nyelvi művészet egyéb alkotásaiban (általában a „költeményben") is kimutatható. Az értéktényező itt persze nem egyszerűen valamilyen kettősség puszta jelenléte, hanem egymásrahatásuk jellege, különbségük és azonosságuk „szervessége", a motívumok gazdagsága, az érzékletesség és az intellektuális belátás integritása
és mélysége. Éppen ezért a nem szervesen illeszkedő retorikai és stilisztikai fogások,
közhelyszerű megoldások stb. minősítése akkor is negatív, ha egyébként formálisan a fenti
kettősséget képviselik, mint ahogy itt is érvényes az az esztétikai közhely, hogy
semmüyen filozófia nem igazolja az esszé művészi értékét, ha a gondolati tartalmat nem
képes — a fenti értelemben — történéssé alakítani. Teljes átalakulásról, teljes metamorfózisról van szó, nemcsak álöltözék felvételéről.
Ez az analógia elbeszélés és esszé között érthetővé teszi, hogy a leíró értelmű műfaji
megkülönböztetések egész skálája állítható fel az események érzékletes bemutatásán
alapuló, láttató, megjelenítő elbeszélés és az esszészerűséget is nélkülöző „denotativ"
értekezés között. Ez a színskálához hasonlítható: az átmenet minden pontja vonatkozási
pont lehet, mint öntörvényű műfajképző centrum, amelyre az összes többi (a maga
hasonlóságával vagy különbségével, kumulatív fölerősítő vagy kontrasztként aláhúzó jellegével) mint abszolútnak tetsző lehetőségre reagál. Az értékképzés ezeken a lehetőségeken
belül megy végbe: az értekezés esetében a tudományos érték az érték tiszta formája, de az
összes átmeneti ponton képződő értékkritériumok megítélésében mindig bonyolult lesz a
helyzet. Elvben valamennyire lehet esztétikai értékelveket alkalmazni, de a gyakorlatban
még a látszólag tisztán csak esztétikailag minősíthető műfajok esetében is felmerül a
tudományos megítélhetőség, a „filozófia" alapján történő értékelés problémája. Ez azonban nem érintheti a regényszerű és esszészerű forma, illetve a köztük feltételezett
átmeneti formák kérdését. Vagy elismerjük, hogy az átmenet valamennyi pontja (vagy
legalábbis néhány pontja) alkalmas önálló műfaj meghatározására, vagy pedig azt feltételezzük, hogy a regényszerű regény és az esszészerű esszé között nincs átmenet. Az előbbi
kiveti magából az esszészerű elemeket, s minden esszészerűséggel való keveredés korcs
műfaji képződmények keletkezésével jár; 1 3 az utóbbitól is meg lehet vonni az elbeszélésszerű elemek alkalmazásának a jogát, sőt minden művészi hatáselem alkalmazásáét,
leginkább egy olyan érveléssel, hogy mindez elsilányítja, semmissé teszi az esszé tudományos műfajiságát. S akár egyetértünk ezekkel az álláspontokkal, akár nem, ütköztetésükből annyi haszon feltétlenül származik, hogy felhívják a figyelmünket további megkülönböztetések fontosságára. Meg lehet ! különböztetni az esszét a szigorúan vett tudományos
értekezéstől, mint művészi hatásokra törekvő értekezést, s még az ilyen esszétől is az
olyant, amelynek „filozófiája" jól érzékelhetően hipotetikus, sőt metaforikus érvényű,
olyan fikciós jelleggel, ahogyan egy regény „szemléltet" egy történelmi vagy egyéni
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fejlődésfolyamatot. Az ilyen fikciós esszé rendszerint abból a többé-kevésbé jól körvonalazható tárgykörből meríti tárgyát, amely mint tárgykör elsősorban az irodalom és a
művészet számára hozzáférhető: emberi viszonyok, személyes jellegű külső és belső
történések, impulzusok, felismerések, vallomások, helyzetjelentések tartoznak ide, szinte
ugyanazok a témák, mint amelyek egy regény kommentárjaiban szükségképp előfordulnak a helyzetek és jellemek elmélkedő leírása közben. S ha az ilyen esszé növekszik
regénnyé, akkor alapvetőnek az esszészerű elgondolás tetszik és nem a regény drámai
cselekménye, illetve bonyodalma. Az a regényesszé — használjuk ezt az összetételt a
nehezebb értelmű „esszéregény" helyett —, amely így konstituálja műfajiságát, műfaji
törvényszerűségeit, lehet olyan, mint a prousti regényfolyam, mint Szentkuthy Prae-je,
mint Musil műve, A tulajdonságok nélküli ember. Nem véletlen, hogy az ilyen művekben
újra meg újra visszatér az elmélkedések tárgyaképp az élet és az élet érzékelésének
viszonya, az esztézis, a művészi átélés s nem utolsósorban a műfaji kifejezés problémája.
Musil egyenesen az élet esszészerű szemléiéléséről és esszészerű „kezelhetőségéről" elmélkedik abban a regényben, amely maga is az élet „esszészerű szemlélhetésének s kezelhetésének" példája: „Körülbelül ahogy egy esszé veszi szemügyre tárgyát, szakaszosan,
különböző oldalai felől, anélkül, hogy teljességében megragadná, mert a teljességükben
megragadott dolgok egyszeriben elvesztik kiterjedésüket és fogalommá olvadnak —: ezt a
módszert tartotta Ulrich a világ és saját élete leghelyesebb szemlélhetésének s kezelhetésének." 1 4
Az esszészerű „megjelenítésnek" a paradoxona a regényesszé alapellentmondása. A
titok nyitja talán abban van, amivel Szentkuthy válaszol erre a kérdésére: „mért nem írok
drámát? " A válasz lényege: „mert nem tudok lemondani az arcok, hangsúlyok, gesztusok
árnyalatairól." 15 Az „árnyalatok" az emberi világ lényegi csomópontjai lehetnek, hiszen
rájuk is érvényes az, amit az imént a színskálával kapcsolatban észrevettünk: minden
árnyalat centrum lehet, kontrasztok, komplementer színek vonatkozási pontja. Hogy a
megszokás, a kodifikált viselkedésnyelv és maga a szóbeli, írásbeli kifejezés milyen
centrumokat részesít előnyben, jellemző korra, társadalomra s mindenfajta egyéni viszonyulásra. De az az „érzékenység", amelynek művelése a regény feladata, nem szűkíthető
csak e szokványos centrumokra, sőt a centrumok abszolutizált szerepére sem. Igaz, ez
megnehezíti a közvetlen megjelenítést: a drámai szerepek árnyalásának lehetősége nagyon
véges — a színész (regény esetében az olvasó) igényli a kitöltetlen helyeket, a képzelet
mozgásterét. Az esszészerű „megjelenítés" e helyek kitöltésével más régiókba kényszeríti
a szabad képzeletet.
A regényesszét tehát nem vagy nem kizárólag az jellemzi, hogy esszébetéteket találunk
benne a szereplők vagy a narrátor szájába adva, hanem a megközelítés egésze. Az
ellenoldal, a drámai (külső) történés megjelenítése önmagában nyújt élményt, történetet,
s éppen a gondolati megközelítés distanciájának betartásával tud meggondolásra és belátásra kényszeríteni az események oksági viszonyai, az összefüggések mélyrétegei felől.
Avagy — nem megfelelő befogadói beállítódás esetén — nyugton hagyatja ezeket a
mélyrétegeket. A regényesszé, miközben a történést és a történés élményét áthelyezi a
szakaszon, részleges szemügyrevétel eseményeinek élményszerűségébe, a külsőleges drá14
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mai történés megjelenítését szinte csak illusztrációképpen alkalmazza. Persze a kétféle
történéssor ötvözése is elegendő ahhoz, hogy a regény esszészerűsége domináljon — Az
elveszett idő nyomában és A tulajdonságok nélküli ember erre az ötvözésre is példa. A
Pras külső történéssora „elhanyagolható mennyiség". Kevésbé sikerült kísérlet Gertrude
Steiné: The Making of Americans (Az amerikaiak születése), amelyben „72 ívből körülbelül 60 ív filozófiai meditáció". 1 6
A regényesszé mint műfaj — erre már utaltunk - önmagában nem értéktényező.
Éppúgy nem növeli egy alkotás értékét, mint az, ha valaki forgatókönyvszerűén írja meg a
regényt, vagy egyenesen képregényt produkál. Történeti okai megfelelő analógiákkal
sejtethetők — de az is bizonyos, hogy ugyanaz a történelmi időszak és többé-kevésbé
ugyanaz a történelmi helyzet felelős a regény több más, az esszészerűséggel homlokegyenest ellenkező formájának a felbukkanásáért vagy felkapottságáért. Virginia Woolf a
Viktória-korabeli Angliára, az akkori angol középosztályra tartotta jellemzőnek az esszé
kedvelését. 1 7 A regényesszé azonban nem ennek a társadalomnak és ennek a periódusnak
a terméke. Az „igényes olvasó", akire Gyergyai Albert utal, döntő tényező lehet. A
tudományos műveltség és félműveltség olvasói atmoszférájában a komoly csevegés
komoly élettémákról, az érzés, jellem és viselkedés újonnan felfedezett nüanszairól, a
captatio benevolentiae fontos lehetősége. A behaviorista regény a nem olvasó olvasó, a
kamasz képzeletű olvasó számára csalétek; a regényesszé a kritikussá képzett, a kritikai
irodalmat talán a szépirodalomnál is őszintébben élvezni tudó olvasó csemegéje. Mindezt
lehet valamiféle új hellenizmus számlájára írni, az, írók, műfajok és olvasók dekadenciájának tudni be, s megjósolni, hogy nem ez a regény fejlődésének az „igazi" útja; tény
azonban az, hogy a művelt olvasó a puszta történésből is megpróbálja kihallani az
elmélkedés zenéjét, otthonosnak érzi magát a fogalmi nyelven előadott, de fogalmisággal
valanú megfogalmazhatatlant is mímelő, sugalló „történések" világában. A fogalmi nyelv
lírai zenéjét halljuk kicsendülni Rilke, Eliot, Brecht, Auden vagy József Attila számos
költeményéből, Hugh MacDiarmid kései költészetének fogaiomzuhatagából. Újabban ez
már kész formaként, modorként is alkalmatos. A líraiságban fogant regény modern
líraisága nem az érzelgősséghez közeledik, hanem a fogalmiságba, elvontságba szőtt érzékiséghez. Hermann Broch Vergilius halála vagy Hermann Hesse Das Glasperlenspiel
(Üveggyöngyjáték) című regényében és a Doktor Faustushan egyaránt megvan ez a vonás.
Hangsúlyozzuk, az az integráció, amely az esszéregény és a regényességtől még tartózkodóbb regényesszé csomópontjain lehetséges az elbeszélés és az értekezés elemei között,
csak egy lehetőség a sok műfaji lehetőség közül, amely mind mint regényforma szerepelhet, s
avatott kezekben maradandó műalkotás formájaként hívhatja fel magára a figyelmet.
*
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nélkülözheti az elbeszélés - legfeljebb titkolhatja. Wayne С. Booth rámutat, hogy a
közvetlen kommentár eltűnése után a kép- és szimbólumrendszerekkel, a dramatizált
epizódok szelekciójával, az epizódok sorrendjével és arányaival, az események ritmusával
és időzítésével, valamint a látópontok kitűzésével és dramatizálásával tudja a regényíró az
olvasó reakcióit és ítélkezését befolyásolni. A látópontok változtatása hasonlít ahhoz a
történéssorhoz, amely az élet esszészerű szemlélésében és kezelésében előtérbe kerül.
Természetesen a látópontok nemcsak olyan tételes merevséggel követhetik egymást,
ahogyan a Szent Lajos király hidjában vagy A vihar kapujában című műben. Szerepük
lehet olyan „dramatizált", mint némelyik Faulkner-regényben, például A hang és a
tébolyban. A látópont egyik mondattól a másikig megváltozhat; állandó „áttünések"
folyamata Virginia Woolf A világítótorony című regénye és Clarissája (Mr. Dalloway). A
látópont lehet a részvétlen, mozdulatlan kameralencse mindent egy látószögből felmérő
tekintetéé, s lehet a „belső szem" érzékeléséé. Természetesen a látópont csak képletesen
vonatkozik látványra: az érzékelés és érzékeltetés, az élményszerű bemutatás centrumáról van szó. Ha A világítótorony látópontjának folyamatos áttűnései a regényszerkesztés következetességének megnyilvánulásai, olyan regényszerkezetekben, amelyekben nem
az ilyen következetességnek jut alapvető integráló szerep, az efféle szabad változások
ugyanolyan következetlenségnek tetszenek, mint amikor a megjelenítésre épülő következetességet megtöri a narrátor erőszakolt magyarázkodása, illetve amikor a szerző elmond
és körülír valamit, amit képtelen megjeleníteni. A hagyományos elbeszélő forma is kényes
a látópont, az eseményeket tükröző tudat megválasztására. Egy friss példára hivatkozhatunk: Alexa Károly kritikájára Duba Gyula ívnak a csukák című könyvéről. A kritikus
helyteleníti, hogy „Mondanivalója legfőbb 'eszközévé' az író egy fiatalemberré serdülő
parasztfiút választott - már ami a cselekmény, az alakok összefogását illeti". A hős
ugyanis „a maga naiv, természeti tudatával nem alkalmas a kommentáló, értelmező
szerepre". Az író úgy érezte, hogy művének tudatosságát nem redukálhatja erre a
tudatszintre, de „többnyire megelégedett az írói - külső - kommentárokkal, magyarázatokkal, a regényszövetbe oda nem illő szálakat húzott bele. Néhány lapot megterhelt
publicisztikus általánosításokkal. . . " ' 8
Egyszerű esetben a látópont a narrátor (beleértve a szerzői narrátort is) nézőpontjával
azonos. Ugyancsak ilyen egyszerű esetben a szerzővel, az elbeszélővel való olvasói azonosulás esetében — a narrátor és az olvasó látópontja egybeeshetik. Ez az egybeesés azonban
nagyon labilissá válik, ha az olvasó a maga szemével másképpen látja a narrátor szempontjából eléje táruló képet. Magát az esztétikai élményt vagy legalábbis az élményszerű
átélést zavarja, ha ez a különbség esztétikai vonatkozású. Az olvasó esztétikai igényessége
magasra emeli a megjelenítés befogadásának küszöbértékét. A távolságtartás, a kritikai
szempont vagy éppenséggel az irónia nem feltétlenül a mű egészét átható esztétikai

"Népszabadság, 1978. szeptember 1., 7. - Ehhez hasonló észrevétellel él Körmendy
Zsuzsanna
Balázs József Szeretők és szerelmesek c. regényével kapcsolatban („a 'mindentudó író' imitálásával
valójában többnyire választott hőse fejével gondolkodik. Ennek eredményeképpen k i t ű n ő portrét ad
erről a hősről, s azokról a szereplőiről, akiket főhősének logikája és emberismerete meg tud emészteni.
Akiket nem tud, . . . azokról az olvasó sajnos éppoly keveset tud, mint a főhős"),s az elbeszélő én és a
főhős azonosságáról szólva megkülönbözteti az epikai indítéktól az ifjabb nemzedék műveiben megjelenő etikait (Mozgó Világ, 1978. 6. sz. 62, 65.)
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vonatkozások dimenziójában jön létre, hanem esetleg egyéb dimenziókban vagy részlegesen. A szerzői kommentár egyik fontos szerepe éppen a távolságtartás formájának és
tartalmának kialakítása. A látópont megfelelő kijelölésével is el lehet ezt érni; az elbeszélésben magát a látópontot meg lehet kérdőjelezni - például úgy, ahogy — mint Wayne
С. Booth kifejti — Faulkner teszi, amikor Jason monológjával minden kommentár nélkül
világossá válik az olvasó számára: ennek az alaknak önelégültségét, önhittségét, „igazát"
csakis mély iróniával lehet tudomásul venni. „Élvezetünk abból adódik - írja Booth - ,
hogy belsőleg egyesülünk, mi több, Jason háta mögött összejátszunk a szerzővel". 19
Végül tehát itt is a szerzői látó pont érvényesül, de technikailag, közvetlenül, a szöveg csak
Jason látópontjáról enged bepillantást az eseményekbe. Legalábbis a könyvnek ebben a
részében. De ha csak ezt a részt olvassuk, akkor is iróniára késztetheti az olvasókat a
türelmesebb, megértőbb, humánusabb beállítottság. A látópontot szituálja a regény egésze
s nem kis részben az olvasók regényen és irodalmon kívül kialakított judíciuma is.
A látópont vagy látópontok rendszere az irodalmi műalkotásokban a lehetőségekhez
képest objektíve meghatározott. (Többek között azért csak a lehetőségekhez képest, mert
az irodalmi műalkotás struktúrájának objektivitása mind az egész, mind a részletek tekintetében megfelelő befogadói beállítódást feltételez.) így az, aki Jason pártjára áll, önhibájából kívül reked az irónia élvezetén — etikai magatartása esztétikai beállítódását is
meghatározza. De kívül reked az is, aki az író álláspontját azonosnak véli Jasonéval —
esztétikai képzettsége, esztétikai fogékonysága nem éri el a szükséges mértéket. A látópont megválasztásában rejlő irónia mindkét olvasótípust célba veszi: ők nem a szerzővel
pendülnek egy húron, ők iróniájának akaratlan tárgyai. Valamiképpen igaz tehát az a
mondás, hogy nagy művek olvasása közben nagy szellemekkel társalkodunk. Mindenekelőtt úgy, hogy a szerzőt úgy fogjuk fel, mint a műben rejlő, benne megnyilvánuló alkotó
jelenlétet. Az olvasó igyekszik rekonstruálni a szerzőnek ezt a műalkotásban megnyilvánuló énjét, elfogadni az ő látópontját. A látópont vagy a narrátor néha egy-egy fontos
dimenzióban - etikai, ideológiai vonatkozásban vagy egyszerűen a tényállás tekintetében
(innen a hosszú viták Henry James A csavar fordul egyet c. novellájáról) - határozatlan,
többértelmű, félrevezető. Ez a rekonstrukciót nagyon megnehezíti, csalókává teszi, de
egyszersmind rákényszeríti az olvasót, hogy a mű jelentésével a szokottnál intenzívebben
törődjék. A szerző olykor sejteti, hogy ő maga is ironikusan viszonyul az általa alkotott
narrátorhoz, noha ez a narrátor mint a szöveg szerzője szólal meg. Az így alkotott persona
fiktív alkotói jelenlétet is sugall, egy alkotó típus figuráját. Érdekes jelenséggel állunk
ilyenkor szemben. Némely ilyen persona (például A kiválasztott és a Doktor Faustus
narrátora) esetében a műalkotás érezteti, megérteti velünk: az igazi szerző alkotói személyisége nagyobb, átfogóbb e perspnáknál. Ellenkező esetben az az érzésünk, hogy az igazi
szerző képtelen felérni az általa igényelt nagysághoz, képtelen megfelelő szavakkal éltetni
a narrátort, toldozott-foldozott az álöltözék, s az végképp nem segít, hogy a narrátor az
író hangján „kiszól" a szerepéből, illetve, hogy csak ennyi az a hangerő, ami az írótól
kitelik. Ez a nagy művésznek, írónak feltüntetett első személyű narrátorokra különösen
áll. Gyakran az ironikus távolságtartás jelzése sem sikerül. Nem világos például, hogy
Goda Gábor Tóth Flóriánja a Vallomások regényé ben mennyire a szerző alteregója, s
mennyire ironikusan önleleplező fiktív figura.
19
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Ez persze lehet a „megbízhatatlan narrátor" (Booth) modern problémájának egyik
megnyilvánulása. Valószínű azonban, hogy a megbízhatatlan narrátor esztétikai alkalmazhatóságának egyik végső feltétele az, hogy a szerző ne háríthassa át rá alkotói feladatainak
megoldatlanságát. Ha csak ezért megbízhatatlan a narrátor, akkor ugyanaz a szerepe, mint
a fölösleges, a művészi logika iránti értetlenségről tanúskodó egyéb szerzői beavatkozásoké, a megjelenítés feladatát elhárító vagy nívótlan, naiv, fecsegő stb. kommentároké.
Igaz, egy gügye gyerek monológja is nagy művészt sejtethet, de A hang és a téboly
művészi nagysága nemcsak a gügyeség naturális érzékeltetésén múlik.
A narrátort legátfogóbban nem az általa előadott események, hanem kommentáijai
jellemzik. A dramatizált - történetben szerepet játszó - narrátor sem kivétel ez alól,
noha a cselekményben elfoglalt helye, tettei szintén jellemzik. Ha a kommentárokból a
szerző hangját halljuk ki, az önmagában nem hiba, csak akkor, ha ebben a mozzanatban
olyan következetlenség rejlik, amely zavarja az esztétikai élmény létrejöttét. Egyébként a
szerzői kommentár minősége közvetlenül a szerzőt jellemzi. így bukkan elő Dickens lírai
Én-je egy egyes szám első személyben előadott monológban a A Tale of Two Cities (Két
város regéje) harmadik fejezetének az elején. Az írói megfigyelőerő, a szociális és pszichikai eredők egysége és összetettsége iránti már-már prousti érzék jó értékrendjéről
tanúskodnak az ilyen észrevételek egy mai írónk könyvéből: „Az úri nevelés egyetlen
előnye, hogy nem szégyenkezik akkor sem, amikor ezt a neveltetést nemegyszer botrányosan cáfolja." A szép lány, Petra, a hentesstandnál nem épp úrias magatartást tanúsít. A
kommentár: „Úgy látszik, természetében volt, hogy ősi módon ragaszkodjon az érdekeihez, erre emlékeztette őt az egész valóság, amelyben a szépség nemritkán társul halálos
éberséggel, minden még mozgó mérlegtü szemmel tartásával." 20
A szerzői kommentár egyébként, mint e példákban is, észrevétlenül fordul át szerzői
elmélkedésbe, rövidebb-hosszabb értekezésbe. A kortársi regény bátran él olyan eszközökkel, amelyeket a szakirodalom tekintélyei a század első évtizedeiben maradinak, elavultnak, funkciótlannak minősítettek. Semmi avittság nincs például abban, hogy Sánta Ferenc
Az ötödik pecsét bevezető életképének első stációjaképp így szólítja meg az olvasót: „Az
olvasó nyilván tisztában van már azzal, hogy dacára az olyanfajta megszólításoknak, mint
Kovács úr, uram, és kedves barátom . . . " 2 1 S az itt következő kis értekezés a megszólítások és a rétegtudat összefüggéséről csak növeli a meghittségét elbeszélő és olvasó között.
Tudatosan vállalja a hagyományos formák összeötvözését, az esszé-stílusnak megfelelő
stilizáltságot Sőtér István például a Budai Oroszlán-ban, amelyet Tábla vezet be („régi
regények modorában"), s amelyben a szerzői hang az értekezés többes szám első személyben szólal meg: „Merő színlelés, taktika volt-e Mazura nagylelkű, Ettrét megszégyenítő
kezdeménye? Erre a kérdésre lehetetlen koromfekete igennel vagy hófehér nemmel
f e l e l n ü n k . . . " 2 2 Ugyanez az értekező többes első személy borong, meditál Szilágyi
István Kő hull apadó kútba című regényében: „Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt. De amikor a Szendy kisasszony korának Jajdonját kezdtük bolygatni . . . " Vagy átcsap az általános alany szerepében: „Néha a letűnt időt hisszük
boldogabbnak. Néha teljesebbnek az elkövetkezőt. Bár legszívesebben nem latolgatjuk 'a
50
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más' életidők számunkra meg nem adott lehetőségeit. Hiszen ezekből épp a sajátunk, az
adott az, amely kirekeszt." 2 3 Spiró György Kerengőjében is az értekező narrátor többes
első személyét látjuk viszont: „Nem tartozik a tárgyhoz, de most Konkoly úrról kell szót
ejtenünk." 2 4
A szerzői kommentár vagy a személytelen írói elmélkedés viszonylag közvetlenül
tükrözheti a legáltalánosabb alkotói tudatot, nemegyszer az alkotó mint alkotó problémáinak mélységét, megoldásuk igényességét, az író etikai rendjét, gondolkodói nagyságát.
Ez a megjelenítés és elbeszélés erejével együtt az esztétikai érték legáltalánosabb forrása,
Lukács György szavával élve „a megfelelő szubjektumra" utal. Ez a közös centrum, amely
minden művészi nagyság végső (s egyszersmind absztrakt) magyarázata, általánosságban
indokolja, miért lehet a regény „minden műfaj", s miért kereshetők nyitottságának
távlatai a drámai megjelenítés és az esszé sarkpontjai között feszülő dimenzióban is.
*

Ebben a dimenzióban azt jelenti a nyitottság, hogy az esszé és a dráma sarkpontjai
között minden átmenet, minden ötvözet, minden vegyület alkalmas a regényforma
képzésére. A pusztán párbeszédes vagy levélváltásos formák, a párbeszédet és a drámai
jelenetet a helyszín és a szereplők leírásával, az események összefoglalásával és a kiegészítő, magyarázó szerzői kommentárral váltogató formák és az esszéhez közel álló, a
leírást és az elmélkedést „dramatizáló" formák egyaránt lehetnek jó és rossz művek
formái. Aki a regény „adekvát formáját" keresi (s melyik író nem ezt keresi? ) in
abstracto bármely formában megtalálhatja. S in concreto szintén: a regény adekvát
formáját különböző korok, különböző irányzatok, különböző írók e skála igen különböző
pontjain jelölték ki.
Bár a „megjelenítés", a „showing" a valóságillúzió keltésének hatásos eszköze lehet,
önmagában véve az is csak absztrakt forma. Vannak papírosfigurák, amelyek a legéletszerűbb dialógusban sem kelnek életre, s vannak „drámai" jelenetek, amelyek nem valószerűbbek, mint némely dialogizált traktátus. Van tehát különbség megjelenítés és megjelenítés között. Van a megjelenítésnek olyan értelme (olyan megjelenítés-fogalom), mely
szerint a konkrét esztétikai érzékiség élményének felkeltéséről van szó. A megjelenítés
absztrakt formáinak önmagukban véve még nincs ilyen varázserejük. Ez tehát nem
indokolja, hogy a regényt mereven a dramatizált megjelenítés kizárólagos vagy túlsúlyos
alkalmazásához kössük. (Más kérdés az, hogy van regényolvasó, aki nem is vesz a kezébe
olyan könyvet, amelyben nem a párbeszédes forma dominál.) A „showing" új sűrítési
eljárásokkal való kivitelezését kísérletezték ki — erősen teoretikus indíttatásokkal és
melléktermékekkel — a francia nouveau roman alkotói. Alapvető regényelméleti problémává vált maga az írás. A műfajteremtő elv ily módon a jel és jelentés jelelméleti
problémáiban gyökerezik. A szöveg egyetlen, végső jelentésének meghatározatlanságából
és meghatározhatatlanságából fakad az a törekvésük, hogy megjelenítsék a megjelenítés
lehetetlenségét. Közismert a Tel Quel teoretikusainak iránya és a francia új regény közötti
szoros kapcsolat. A francia új regény a regényforma lehetőségeit, határait, szemiotikai
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problémáit feszegette egy-egy megközelítés következetes kiaknázásával. Az így vállalt
drámai egyoldalúság a regényforma alapszövetét érintő elméleti meghatározásokon nyugszik. Aligha véletlen, hogy újabban egy francia teoretikus, Gérard Genette próbálta
pontosan leírni az elbeszélés határait. 2 5
Genette nem impresszionista módon megkülönböztetett nagy tömbökkel dolgozik,
nem a makro-jelenségek intuitív fogalmait használja, hanem a szövegjelentés alapegységéig, a mondatrészig hatolva különböztet meg olyan alaptípusokat, mint a narráció
és a deskripció, vagy mint az elbeszélés (récit) és a diskurzus (discours). Úgy látja, hogy
bármennyire fontos eleme irodalomtudatunknak a narráció és a deskripció megkülönböztetése, s bármennyire másodlagosnak tetszik az elbeszélő formákban a deskripció a
narrációhoz képest, megkülönböztetésük nem szemiológiai, csak kontextuális. A narráció
nem más, mint az időbeli folyamatnak és az elbeszélés drámai aspektusának a deskripciója. A narrációtól tehát csak úgy lehet megkülönböztetni a deskripciót, ha az utóbbit
csak az egyidejűségükben felfogott tárgyak, lények, jelenetek, a térbeli aspektusok jellemzik. A narráció a világhoz és a létezéshez való aktív viszonynak, a deskripció kontemplativ
attitűdnek felel meg. A szövegjelentés alapegységeinek a szintjén azonban nincs köztük
különbség: ez is, az is felfogható speciális tárgyiság deskripciójaként.
Az elbeszélés és leírás ennyire relatív megkülönböztetése (amelyben mind az elbeszélés,
mind a leírás előfordulhat szűkebb és tágabb — a másikát is magában foglaló jelentésben),
illetve a megkülönböztetés nyelvi gyökereztetésének feladása analógiát sejtet a nouveau
roman egyik törekvésével. Míg ugyanis a regény XIX. századi klasszikus formátumában a
deskripció csak a narráció szolgálóleánya volt, a nouveau rojnan egyik fő típusa a
deskripcióra, a deskripció előrehaladására, kibontakozására, az ilyen értelmű „cselekményességre" helyezi a hangsúlyt. Erre a minőségre utal Alain Robbe-Grillet Pour un
nouveau roman című könyvének Idő és leírás a mai regényben című fejezetében és a
Tavaly Marienbadban című filmjéről szólva elmondja, hogy a film nem más, mint múlt
nélküli és múlthoz tartozó jelentések nélküli alakok és képek állandó — a filmtartamnak
megfelelő - képi jelene. Ez a jelen idő úgy nyer kifejezést, hogy a története nem két év,
nem is három nap alatt zajlik le, hanem pontosan másfél óra alatt. 2 6
A nyelvész Emile Benveniste megkülönböztetése nyomán Genette az elbeszélés (ezúttal nem narráció', hanem „récit") és a diskurzus (discours) között lát lényegi különbséget. Az elbeszélést a teljes tárgyiasság, az elbeszélő és az elbeszélés mint aktus tökéletes
kiiktatása jellemzi. Ezzel szemben a diskurzust a beszélő jelenlétének jelzései, az én, te, itt,
ma stb. — vagyis a beszélés aktusára vonatkozó helyzetjelentések — jellemzik. Ha az
elbeszélés a diskurzus keretében található, jelenlétével nem változtatja meg a diskurzusra
jellemző alapjelleget. Például egy drámai szereplő egész értekezést adhat elő anélkül,
hogy ezzel magát a dialógusból kizárná. A tiszta elbeszélés azonban kényes az elbeszélő
jelenlétének jelzéseire, bármily tárgyilagosnak vélt kommentár betörésére. „Az elbeszélésbe illesztett fejtegetés (discours) fejtegetés marad, mintegy cisztaként, amit könnyű
felismerni és lokalizálni" - írja Genette. Ennek az az oka, hogy „a diskurzus tulajdonképpen eleve nem tiszta, minthogy ez a nyelvi kifejezés természetes módja, a legszélesebb
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és legegyetemesebb mód, amely definíciószerűen nyitott minden forma számára. Ezzel
ellentétben az elbeszélés sajátos mód, amelyet meghatározott számú kizárás és restriktív
feltétel jellemez (a jelen idő, az első személy hiánya stb.). - Természetesen ezek a
kizárások és restrikciók nyelvenként változnak, például a jelen idő is alkalmas lehet
múltbeli dolgok elbeszélésére (történeti jelen). — „A legcsekélyebb általános megfigyelés,
a legmellékesebb jelző, amely valamivel több, mint pusztán leíró, a legdiszkrétebb összehasonlítás, a legszerényebb „talán", a legkevésbé szembetűnő logikai kapcsolás a kifejezés
olyan típusát ölti bele az elbeszélés szövetébe, amely idegen tőle, s valamiképpen ellenhatást gyakorol rá." 2 7 Az elbeszélésnek ez a nyelvileg tiszta, lepárolt formája jellemzi
Hemingwayt, Camus Idegen]ét, Robbe-Grillet regényeit. De Genette megjegyzi, hogy az
ellenkező irányú tendencia is megtalálható, például Philippe Sollers és Jean Thibaudeau
műveiben. Sollers egyébként több ízben hangsúlyozta: a műfaji különbségektől, az esszé, a
líra, a regény „másodlagos" megkülönböztetésétől függetlenül kell megtalálni az egységes
szövegszintet.
A diskurzussá változó elbeszélés egyik legalapvetőbb formája a regény regénye, egy
regény megírásának a leírása, az írás aktusáról szóló írás, vagy a megjelenítés problémája a
szemiotika struktúra tényezőinek ellentmondásában kifejezve. A regény regénye, az írásról
szóló írás különböző stílusú, különböző szemiotikai vonatkozású megoldásokkal jelentkezik a század felében egy egész sor regényben. A regény helyzetéről szólva jegyzi meg
Bemard Bergonzi, hogy már a Don Quihote-Ъап és a Tom Joneshan is bőven van
irodalomkritikai reflexió, az író eljárásainak kommentáijaként. Egy sor olyan újabb
regényt sorol fel, amelyben a Tristram Shandy és Gide A pénzhamisítók című műve
után, szintén az éppen íródó regény írása a regény anyaga és szövege. Ezek a regények
(Flann O'Brien: At Swim-Two-Birds; Doris Lessing: The Golden Notebook; Margaret
Drabble: The Millstone; A. S. Byatt: The Game; B. S. Johnson: Travelling People; Julian
Mitchell: The Undiscovered Country stb. stb.) valamilyen módon az író írói tevékenységét
is magukban foglalják^ és Bergonzi véleménye szerint „a valóságszintek eltolásával, a
kollázs, a pastiche és a paródia alkalmazásával a regény új meghatározásának lehetőségei
felé mutatnak, amelyben elmosódnak a fiction és a más típusú írások közötti határvonalak." 2 8
Az „egységes szövegszint", a műfaji határvonalak elmosódása, az új kombinációk
előállítása a nyelvi közlés különböző tényezői alapján a regényforma fejlődésének végtelen gazdagságát teszi lehetővé, noha minden változat lehet egyszersmind a végső is, szinte
csak egy-egy konkrét műre szabott. A formailag végsőkig következetes avantgardista
törekvések és a túlságosan tömény esszenciák oldásával és elegyítésével létrehozott, a
megszokotthoz közelített megoldások igazolása kívül esik az ilyen absztrakt formaelemek
„igazságán", de az irodalmi és az esztétikai érték összetevője lehet az így kidolgozott
formai megoldás eredetisége, alkalmassága, hatékonysága, befogadhatósága is.

2 7
2
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Gérard Genette: i. m., 10 - 1 1 .
'Bemard Bergonzi: i. m. 210.

KENYERES ZOLTÁN

LUKÁCS GYÖRGY
pályaképe a felszabadulás után

;

A tudós gondolkodó pályáját nem mindig lehet az életrajz léptékében mérni. Vannak
mégis az életútnak olyan nagy fordulói, melyek látható és azonnali változást idéznek elő a
gondolatrendszerben is, vagy legalább hangsúlyait, tárgy választását és irányát nyomban
befolyásolják. Ilyen fordulópont volt Lukács György életében Magyarország felszabadulása: hatvan éves korában, negyedszázados emigráció után hazája földjére lépett és
bekapcsolódott a magyar szellemi élet idegrendszerébe. Sem állami, sem párthivatalt nem
töltött be, de 1946-ban kinevezték egyetemi tanárrá és tagja lett a meginduló Fórum
c. folyóirat szerkesztő bizottságának. Nemzetközi tekintély övezte, a magyar kommunisták közt ő volt a legfelkészültebb társadalomtudós. Magától értetődött, hogy a meggyőzés és a szellemi táborszervezés munkájában döntő feladatok várták. A magyar
értelmiség különböző rétegeit meg kellett nyerni egy számukra akkor még többé-kevésbé
ismeretlen ideológiának, be kellett vezetni őket a marxista filozófia és esztétika tudományába, fel kellett előttük vázolni a gazdasági és politikai átalakulás nyomán teremtendő új kultúra távlatait. Lukács György hazatérésekor a magyar kommunista párt
időszerű feladatainak szolgálatába állította tudását, érveit és tekintélyét.

I. Publicisztikai és kritikai tevékenysége

1945-1949-ig

írásainak többségében ekkor a magyar társadalom gondjai szólaltak meg. Hazatérése
annyiban idézett elő munkásságában változást, hogy néhány évig tevékenyebben foglalkozott a magyar társadalom és szellemi élet jelenségeivel, mint pályájának bármely megelőző
korszakában. Vizsgálódási módszerét, valamint gondolatrendszerének alapvetését azonban
készen hozta, ill. szervesen folytatta azt, amit a húszas-harmincas évek fordulójától
kezdve kialakított.
Szemléletének középpontjában az a politikai gondolat állt, amelyet először 1928-ban
az ün. Blum-tézisekben fogalmazott meg. A magyar párt ideológiai vitáiban akkor úgy
foglalt állást, hogy új stratégiai vonalat sürgetett és amellett érvelt, hogy a proletárdiktatúrát Magyarországon előbb a munkás-paraszt demokratikus diktatúra korszakának kell
megelőznie. A magyar párt akkor elvetette a tézis-tervezettel együtt Lukács e helyes
gondolatát is és csak később, a Kommunista Internacionálé kényszerítő hatására
változtatott politikáján a célból, hogy bekapcsolódjék a nemzetközi antifasiszta népfrontmozgalomba. A szektarianizmus a demokratizmus jelszavát és a népfrontpolitikát
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csak taktikai lépésnek minősítette. Lukács munkásságának a harmincas és negyvenes
években az volt a politikai alapja, hogy ő itt stratégiai fordulatot látott és hirdetett.
A népfrontpolitika eszméit a fasizmus katonai leverése után is időszerűnek tekintette.
1946 szeptemberében Arisztokratikus és demokratikus világnézet címmel arról beszélt
egy Genfben rendezett szimpóziumon, hogy a fasizmus katonai hatalma megsemmisült
ugyan a háborúban, de teljes politikai és ideológiai megsemmisítése még nem történt meg.
Alig néhány hónappal Churchill fultoni beszéde után Lukács azt hangsúlyozta, hogy a
demokrácia erőinek továbbra is össze kell fogniuk, mert rajtuk fordul meg Európa sorsa,
tőlük függ, sikerül-e tartós békét teremteni. „A harc ma formailag a demokrácia különböző típusai között folyik: a körül a kérdés körül, hogy a demokrácia csupán államipolitikai-jogi formává legyen-e, avagy a nép tényleges életformájává váljék."
így szólt akkor a magyar társadalom legégetőbb kérdése is. A reakció különböző
csoportosulásai szintén a demokrácia jelszavát tűzték zászlajukra. Lukács ezért publicisztikájában elhatárolta a szocialista „tényleges demokrácia" fogalmát a polgári „formális"
demokráciától. Ugyanakkor éles választóvonalat húzott az antidemokratikus és demokratikus törekvések közé, az utóbbin belül a kétféle demokrácia szövetségének lehetőségét
bizonyítva. Lukács György helyesen ismerte fel a népi demokratikus forradalom sajátosságait, demokrácia-elméletében helyes arányban folytatott kétfrontos harcot a jobboldali
restaurációs erők és a már fokozatosan jelentkező dogmatizmus ellen: a magyar társadalom átalakulásának igazi érdekeit képviselte.
Ezen a kétfrontos harcon alapult az a kilenc tanulmánya, melyet 1947-ben az Irodalom és demokrácia c. kötetében adott közre. Tanulmányaiban bemutatta azt az utat,
amelyen századunkban a formális demokrácia végső válságba került, s ahogy a válságból
kinőtt a fasizmus ideológiája. Élesen bírálta a romantikus antikapitalizmust is, mert a
demokrácia válságából a demokrácia elvetésére következtetett, és ezzel kaput nyitott a
szélsőjobbodali, gyakran éppen a fasiszta eszméknek. Ebben a gondolatkörben helyezte el
és bírálta a népi írók mozgalmában található téves társadalomtudományi nézeteket,
elsősorban Szabó Dezső és Németh László bizonyos tanait. Lukács leszögezte, hogy „a
modern reakcióval szemben a haladás minden hívének a legformálisabb, a legjobban
válságban levő régi típusú demokráciát is kötelessége védeni".
E bírálatoknak időszerű gyakorlati célja volt. Lukács kimutatta, hogy a romantikus
antikapitalizmus lefegyverzi az embereket, pesszimizmust terjeszt és tétlenséget hirdet,
amikor az országnak tudatosan cselekvő tömegekre van szüksége. A társadalmat csak a
dolgozó nép formálhatja át, a népet pedig csak a demokrácia legteljesebb megvalósítása
tudja cselekvő részvételre serkenteni. „A népi demokrácia csak akkor állhat fenn és
fejlődhetik, ha biztosítja a dolgozó tömegek állandó, konkrét és valóságos részvételét a
közéletben." Lukács ehhez az érveléshez kapcsolta az elidegenedés fogalomkörét is, mely
már ifjúkori művei óta foglalkoztatta. Míg a polgári filozófiában és a modem polgári
művészetben az elidegenedés legtöbbször mint legyőzhetetlen és örök condition humaine
szerepelt, ő azt bizonyította, hogy gyógyítható társadalmi betegségről van szó és az
orvosság a demokrácia, vagyis olyan társadalmi rend, amelyben az emberek cselekvően
részt vesznek életük formálásában.
E gondolatmenet folytatásaként szükségszerűen felmerült Lukács koncepciójában a
közvetlen demokrácia fogalma. Rousseau arról írt, hogy a nagy népességű államokban
nem jöhet többé létre a kormányzásnak az a módja, ahogyan az ókori Athénban vagy a
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középkori olasz városállamokban a polgárok közvetlenül beleszólhattak az ügyek intézésébe. Rittinghausen, Marx kortársa, ennek ellenkezőjét bizonyította és a társadalom bajait
kizárólag a közvetlen nép-kormányzással gondolta orvosolni. Marx—Engels, valamint
Lenin demokráciaelrnélete mindkét végletet elvetette és Lukács is arra épített, amit Lenin
az Állam és forradalom c. művében írt. A polgári demokrácia, mint azt már Rousseau is
észrevette, kikapcsolja a nép akaratának közvetlen megnyilvánulásait az állami élet valamennyi területén, ezzel szemben a proletárdemokráciának az az alapgondolata, hogy a
politika minden ember egész életének saját ügye legyen. Ezért a szocialista társadalomnak
abban az irányban kell fejlődnie — érvelt Lenin gondolataiból kiindulva Lukács —, hogy
„az állami, társadalmi és kulturális élet minél döntőbb része a benne érdekelt tömegek
közvetlen iniciatívája, közvetlen vezetése, közvetlen ellenőrzése alá kerüljön". Ez a
fejlődés Lukács szerint már a munkás-paraszt demokratikus diktatúra időszakában el kell,
hogy kezdődjék. „A népi demokrácia mindenütt tudatosan kifejleszti a tömegek állandó
szerves és szervezett részvételét a társadalmi élet minden területén, amely a tömegek
életérdekeit érinti. Tehát azok között a határok között, amelyeket egy modern kisebbnagyobb állam igazgatásának folytonossága parancsolóan előír - a marxizmus fejleszti ki
újból a közvetlen demokráciát mint gyakorlati életelemet." Lukács ezen eszméje szükségszerűen éles ellentétbe került a kialakuló dogmatizmus és személyi kultusz ideológiájával
és gyakorlatával.
A demokrácia mint az átmeneti időszak és a szocialista társadalom kérdése Lukács
gondolatrendszerének politikai alapjaihoz tartozik, és egyszersmind legszorosabban egybeépül esztétikai rendszerével. A demokrácia azt jelentette számára a politika nyelvén, amit
az esztétikában a realizmus. Többször kifejtette, hogy a polgári társadalom válsága és
felbomlása az imperializmus korában a társadalmi élet és az államrend területén a formális
demokrácia válságaként jelentkezik, a művészetek folyamatában pedig az antirealista
tendenciák felerősödésében mutatkozik meg. Ekképpen a realizmus és a demokrácia
testvérfogalmak Lukács szerint, annak ellenére, hogy nem mechanikus viszony van köztük. Tehát nem lehet minden realista művészben rögtön a népi demokrácia lelkes hívét,
minden realizmusellenesben ellenséget látni. Lukács hangsúlyozta, nem egyedi esetek
erőszakos összekapcsolásáról, hanem a társadalom mozgásában megnyilvánuló törekvésről
van szó. Amiként a megvalósuló demokrácia képes a néptömegek aktivizálására, akképpen
segíti a realista művészet is a harcos cselekvő ember eszményének diadalát.
A polgári modernizmus — és annak szerinte állandó szinonimája, a művészi dekadencia
— nem volt más Lukács szemében, mint beletörődés a társadalom bomlásába, az elidegenedésbe, tudatos vagy öntudatlan fegyverletétel a népet elnyomó diktatúra előtt. A
realizmus azáltal, hogy az élet ábrázolt részletét a maga valódi társadalmi összefüggésében
mutatja be, lerombolja a hamis bálványokat. Az ember világát nem vak, misztikus erők
játékszereként ábrázolja, hanem mint az emberek között létrejövő viszonyok és kapcsolatok eredményét tükrözi. A világ ezért a realista ábrázolásban soha nem irracionális,
hanem mindig az emberi értelem és cselekvés - közeli vagy távoli — lehetőségein belül
van. Mindezt Lukács így foglalta össze: „Hogyha én — sok ellentmondást kiváltva —
írásaimban a nagy realizmusról beszéltem, mindig elsősorban az élet ilyen objektív
értelmességének poézisére gondoltam."
Lukács politikai, agitációs tevékenysége, mellyel a felszabadulást követő évek magyar
társadalmi harcaiban vett részt, maradandó nyomot hagyott irodalmi, esztétikai szemléle257

tén is. A realizmus elmélete már első jelentkezésekor, a harmincas években, az antifasiszta népfrontmozgalom és a párt szövetségi politikájának előrelendítését tűzte ki célul,
de most a gyakorlati cél még láthatóbbá vált és a demokrácia gondolatával bővülve újabb
megfogalmazást nyert. E korszak készítette elő a realizmus elméletének ötvenes-hatvanas
évekbeli kiteljesedését. A gyakorlati, politikai tevékenység és a taktikai harcok különösen
kihegyezték elméletének már korábban is meglevő két tételét: a pártosságról és az egyenlőtlen fejlődésről szóló nézeteit.
1945 decemberében, József Attila halálának évfordulóján előadást tartott Pártköltészet
címmel. A feléledő szellemi életet máris éles véleménykülönbségek vágták darabokra, pedig
az összefogás és egység életkérdés volt a még romokban heverő országban. Lukács a
függetlenség és elkötelezettség viszonyát elemezve elutasította azt az ultrabaloldali elméletet, hogy a művészet célját egyedül a napi politikai propagandában jelöljék meg. Ez az
elmélet nemcsak visszatetszést keltett, hanem félelmet is váltott ki a magyar írók körében:
ennek leküzdése soronlevő feladat volt. Lukács élesen bírálta a másik szélsőséget is, és
leleplezte a polgári „tiszta művészet" mögött megbúvó politikai magatartást, példákkal
igazolta, hogy hirdetői időnként hogyan hódoltak be a reakciónak, milyen engedményeket
tettek a jobboldalnak. Vitatkozott Márai Sándorral és Németh Lászlóval. Azt bizonyította, hogy „mennyire illúzió, önámítás a költő társadalomfelettisége, apolitikussága.
Minden író — azzal, hogy ír — politizál, pártot vállal. A kérdés csak az: milyen fokú
tudatossággal teszi ezt."
Lukács a tudatosság foka szerint a költő három típusát különböztette meg a pártosság
fogalmát vizsgálva. Az első gyakran öntudatlanul szándéka és akarata ellenére politizál.
„Nálunk ennek a típusnak legelőkelőbb képviselője Babits Mihály volt. A legelőkelőbb
már csak azért is, mert keservesen és mélyen érezte ennek a beállítottságnak tragikomikus
problematikáját, persze anélkül, hogy lelki szerkezetének ezeken a határain túl tudott
volna emelkedni. Jónás prófétáról írott költeménye szép példáját mutatja ennek az
önmagával való becsületes, de reménytelen vívódásnak." A második típus képviselői a
reakció előretörésének idején sem húzódnak elefántcsonttoronyba, a társadalom fejlődésének széles, mély és átfogó képére törekednek. Anélkül, hogy szükségszerűen részt
vennének a napi politikai életben, mindig harcolnak az emberi haladásért azáltal, hogy a
művészet eszközével feltárják a haladás mozgató erőit és az ellene szegülő hatalmakat. ,A
társadalom életének igaz és hű tükrözése itt az. emberek befolyásolásának fő eszköze." E
típus példája Goethe, Balzac, Tolsztoj, Thomas Mann.
A harmadik típus, a tulajdonképpeni politikai költő, bátran, nyílt sisakkal vállalja a
konkrét politikai harcot is. Mégsem pusztán népi jelszavakat hangoztat — hanem mélyen
és átfogóan ábrázolja az életnek azokat a problémáit, amelyekből a napi jelszavak - ha
helyesen fogalmazták meg őket — szervesen kinőttek. E típust a nagyfokú politikai
tudatosság jellemzi. Példája Shelley, Heine, Petőfi, Ady, Gorkij. Legkedvezőbb kifejezésformája pedig a líra, jóllehet próza- és drámaírókat is lehet köztük találni. A pártköltészet
— fogalmának ilyen meghatározása szerint — ősibb a politikai pártoknál. Lukács azonban
elemezte a pártköltő és a párt viszonyát is, tekintettel elsősorban a munkásmozgalomra és
a kommunista pártra. Itt azt hangsúlyozta, hogy a pártköltőnek, a legtudatosabb politikai
költőnek a párt történeti hivatását kell szolgálnia, mélyen egyetértésben kell lennie a
kijelölt stratégiai vonallal. Ezen belül azonban egyéni eszközeivel szabadon, saját felelős-
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ségére kell, hogy megnyilatkozzék. Ezért hasonlattal élve „a pártköltő sohase vezér vagy
sorkatona, hanem mindig partizán".
Az „egyenlőtlen fejlődés" tétele egyfelől a hagyományokhoz való viszonyt fogalmazta
meg, másfelől a politikai-társadalmi tudatossággal függött össze. E tétel szerint — Marx és
Engels megállapításaiból kiindulva — az ideológiák nem feltétlenül azonos ütemben
követik a társadalom gazdasági fejlődését. Ezért a magasabb rendű gazdasági alapra épülő
társadalom nem biztos, hogy azonnal magasabb rendű művészetet és tudományt is tud
teremteni. (Bevezetés Marx-Engels Művészet irodalom c. kötetéhez, 1945). A „proletkult" politikai szempontból, az avantgardizmus formai indokkal tagadta meg a múlt idők
művészetét és a belőlük következő esztétikai elveket. Lukács realizmus elmélete ellenük
emelt szót, amikor fontos szerepet tulajdonított a klasszikus örökségnek, és feladatának
tekintette a hagyományok őrzését. Az egyenlőtlen fejlődés tétele egyszersmind mindennemű dogmatizmus ellen is irányult. 1949-ben a marxista kritika feladatairól értekezve
(Fórum, 1949 április) nyomatékosan figyelmeztetett arra, hogy a szocialista kultúra
magasabbrendűsége nem jelenti azt, hogy minden egyes szocialista szellemben írott mű
magasabb fokon áll a nem szocialista műveknél. A marxizmus magasabb rendű minden
megelőző ideológiánál, de a marxista eszmék puszta hangoztatása még nem teremt a
polgári művészetnél magasabb rendű művészetet. „A marxizmus-leninizmus csakugyan
Himalája a világnézetek között. De a rajta ugráló nyulacska azért nem nagyobb állat, mint
a síkság elefántja." A politikai tudatosság, az ideológiai ismeretek elengedhetetlen feltételei az igazi szocialista művészetnek, de önmagukban még nem elegendők és nem helyettesíthetik sem a tehetséget, sem a művészi átélést. Magasrendű szocialista művészet csak
akkor jöhet létre, ha a marxista eszmék a müvek belső esztétikai anyagává lényegülnek,
és brosúraízű tételes megfogalmazás helyett a tárgyból és tartalomból következnek.
Lukács tétele avval az esztétikai-kritikai voluntarizmussal próbálta felvenni a harcot,
amely 1949-ben már egyre erősebben korlátozta a magyar művészeti élet szabad fejlődését.
Lukács György 1945-től 1949-ig nemcsak az általános ideológiai és kultúrpolitikai
harcokban szerepelt, hanem bekapcsolódott a magyar irodalmi élet konkrét kritikai
csatáiba is. Azt a munkásságát folytatta, amelyet a moszkvai Új Hang hasábjain kezdett el.
Elemezte Arany János pályáját, a népi írók útját, vitatkozott Kassákkal, Máraival, Molnár
Ferenccel, Zsolt Bélával, a magyar kritikatörténet gyengeségeit fejtegette Osvát Ernőről
írva, bírálta a Válasz és az Újhold c. folyóiratokat, polemizált Déry Tiborral, Németh
Andorral, Hamvas Bélával, kritizálta Illyés Gyula, Németh László, Sőtér István, Vas István
új műveit és nyilatkozatait. (Ezekből az írásaiból közölt válogatást az Új magyar kultúráért című kötetében (1948-ban).
A magyar irodalommal szemben elfoglalt kritikai és irodalomtörténeti állásfoglalását
nem lehet közvetlenül levezetni a már megismert ideológiai és esztétikai rendszeréből,
értékeléséhez előbb meg kell vizsgálni a magyar társadalom történetéről kialakított
felfogását is. Lukács történelemszemlélete szintén az emigráció éveiben alakult ki, és a
kommunista mozgalom ugyanazon vitáiban gyökerezett, mint általános ideológiája. A
magyar társadalmi fejlődést illetően három felfogás mérkőzött egymással. Az első azt
állította, hogy Magyarországon már befejeződött a polgári átalakulás és közvetlenül a
szocialista forradalom van napirenden. A második szerint még nem fejlődött ki a polgári
demokrácia, de most már annak feladatait is csak a szocialista forradalom teljesítheti. A
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harmadik felfogás úgy érvelt, hogy a polgári demokratikus átalakulás hiánya egy átmeneti
korszakot tesz szükségessé, és a szocialista forradalmat a népi demokratikus forradalom
korszakának kell megelőznie. Lukács ez utóbbi felfogás híve volt, és ez a felfogás lett
uralkodó a népfront idején a pártban is. A viták logikájából következően minél inkább
zászlajára tűzte valaki a demokratikus átalakulás jelszavát, annál inkább be kellett bizonyítania a demokratizmus hiányát a magyar történelemben, de oly módon, hogy ugyanakkor Szabó Ervin álláspontjától is elhatárolja magát. így született meg az a történelemszemlélet, amely a legmarkánsabban Révai József két 1938-ban írott tanulmányában
jutott kifejezésre. (Magyar szabadság - világszabadság; Marxizmus és népiesség.) Lukács
felfogása a legtöbb kérdésben megegyezett Révaiéval, de a hangsúlyokat másképpen
vetette: nála a nemzeti egység eszméje kisebb szerepet kapott és még nagyobb nyomaték
esett a társadalomkritikára. Ez a hangsúlyeltolódás a 30-as évek végétől a 40-es évek
végéig még egyre fokozódott. Lukács úgy látta, hogy a nemzeti egység propagandisztikus
hangoztatása a felszabadulás utáni ideológiai vitákban fokozatosan a kritikai szellem
csökkenésére, a demokratizmus eszméinek rovására történt és a dogmatizmus táborát
erősítette. Ennek ellensúlyozására növelte írásaiban a történelemkritikai elemet, ám nemegyszer túlzott mértékben, s nem is mindig az igazságnak megfelelően.
A magyar társadalom visszahúzó erőit és a magyar szellemi élet reakciós törekvéseit a
kiegyezéstől eredeztette. Szemében 1867 volt az elrontott pillanat, a bajok és a gondok
forrása. Míg Révai a Marxizmus és népiességben arról írt csak, hogy a kiegyezés igazi
kárvallottja a parasztság volt és ezért „a magyar demokrácia elsősorban azt sínylette meg,
hogy a parasztságnak nem volt módja társadalmilag emelkedni, polgárosulni", — addig
Lukács a kiegyezést a társadalom minden vonatkozásában reakciós fordulatnak tekintette.
Szerinte e fordulat után a magyar szellemi élet szükségszerűen provincializálódott, a
kompromisszum elfogadásából következően hazuggá és képmutatóvá vált, a művészet
megtorpant, sőt epigonizmusba hanyatlott. A demokratikus közélet hiánya kifejlesztette
a „hatalomvédte bensőség" írói magatartását: az írók lemondtak a társadalom alapkérdéseinek feltárásáról, ezért cserében a rendszer eltartotta őket, még bizonyos ellenzékiséget
is engedélyezett nekik. Ez a „hatalomvédte bensőség" megszabta a magyar irodalom útját
egészen a felszabadulásig. Mivel a társadalom legégetőbb gondjairól hallgatni kellett, nem
jöhetett létre sem önálló magyar filozófia, sem nagy realista művészet. Az osztálykompromisszum befonta az egész szellemi életet, s e hálóból csak egy-két óriás tudta kitépni
magát: magányosan. A magyar társadalom — 1919 tragikusan szép kísérletét kivéve —
egyenesen futott a fasizmus felé.
Lukács történelemszemlélete ebben a túlhajtott formában nem felelt meg a történelmi
valóságnak, nem vette elég körültekintően figyelembe a kiegyezést létrehozó és az azt
követő objektív helyzetet, a magyar társadalom rétegeit, csoportosulásait, mozgalmait
pedig differenciálatlanul szemlélte.
A magyar történelem nem kellően differenciált szemlélete az irodalmi termés „negatív
nivellálásához" vezetett. Abból a felfogásból, hogy a magyar szellemi élet nagy része - a
társadalmi fejlődésből adódva — reakciós közeget alkot, egyenesen következett a művészi
alkotások túlzottan egynemű, mégpedig negatív értékelése. Ez a negatív nivellálás át- meg
átszőtte irodalomtörténeti megállapításait. Petőfi, Ady és József Attila kimagasló aiakja
mellett csak Arany és Babits egy-egy költői korszakát ismerte el értékének megfelelően.
Tagolatlanul szemlélte a XIX. század egész második felét, nem fordított kellő figyelmet a
260

századforduló és a századelő radikális szellemi csoportosulásaira, nem vette kellően
tekintetbe a magyar prolelárirodalom hagyományait sem. A jelen és a múlt irodalmában
csak egynemű visszahúzó erőt látott majdnem mindenben, ami a csúcspontokon kívül
esett.
Bíiálva-vitatkozva Illyés Gyulát es Déry Tibort emelte értékrendjének legmagasabb
fokára az élő magyar irodalomból. E kiemelest esztétikai és világnézeti szempontok
egyaránt indokolták a kiemelés azonban — a történelmi és irodalomtörténeti múlt
magányos hőseinek mintáira
Lukácsnál egyben abszolutizálást is jelentett. Pedig irodalmunk termékeny megújításában Illyés és Déry nem állt egyedül, hanem osztozott velük a
magyar írótársadalom túlnyomó többsége. Az aránytévesztés úgy következett be, hogy
Lukács eltúlozta a — valóban létező — reakciós közeg méreteit és nem tájolta be
elhelyezkedését sem. Így Németh Lászlóban csak elleniélet gyanított, félreértette és
félremagyarázta az akkor megjelent iszony tartalmát, az ún. „harmadik nemzedék"
megnyilvánulásaiban csak visszahúzó polgári magataitást látott Weöres Sándor nala
ellenforradalmárként szerepelt az akkor felszárnyaló fiatalok egyik nagy csoportját pedig
műveik elemzése nélkül, az Újhold Babits örökségére hivatkozo beköszöntő cikke alapjan
utasította el.
Lukács György azáltal, hogy sötétebb tónusra festette a magyar társadalom törtenetét
a valóságosnál és lebecsülte az ellenzéki erők törekvéseit, a magyar demokratizmus
hagyományait, azáltal, hogy nem vizsgálta meg elég körültekintően a demokratizmus és
liberalizmus sajátos kapcsolatát a magyar történelemben, voltaképpen annak a szövetségi
politikanak az érvényesillését nehezítette, amelyet pedig minden szándékával szolgálni
kívánt. Szemléletének a magyar irodalmat illetően fokozatosan bizalmatlansághoz kellett
vezetnie. 1944-ben még arról írt, hogy a magyar irodalom mindig mélyebben vetette fel a
társadalom kérdéseit, mint a magyar politikai élet, az 1945-ös választások után már arról
beszélt, hogy „az íróvilágban általában kevés a megértés, gyenge a szeretet az új demokrácia iránt". Ez a szemléletmód akadályozta meg abban, hogy olyan hatékonyan segítse az
új magyar irodalom kibontakozását, ahogy az demokrácia-elméletéhez illett volna.
Mindezek ellenére Lukács jelentősen hozzájárult a magyar irodalomtörténet újjáértékeléséhez és Révaival együtt vezető szerepet töltött be a magyar marxista irodalomtudomány
megszervezésében. (Ebből a szempontból különösen fontos volt A magyar irodalomtörténet revíziója. 1948 c. tanulmánya.) A cselekvő ember eszményével, Petőfi, Ady,
József Attila és Bartók Béla alakjának középpontba állításával végeredményben helyesen
jelölte ki az elmúlt száz év magyar művészetének fő pilléreit. Igaza volt, amikor a magyar
irracionalizmus és pesszimizmus ellen harcolt, amikor az arisztokratikus irodalomszemléletet bírálta, amikor károsnak minősítette a népi-urbánus ellentétek felélesztését, amikor
nem engedte, hogy személyeskedő viták az irodalmi élet elvi tisztaságát veszélyeztessék.
Helyesen tette, hogy magasra emelte a mércét, és megépítette az új esztétikai igényesség
alapjait. Tevékenységét értékelve nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az ő elméleti
művein nevelkedtek, az ő filozófiai és esztétikai írásain nőttek fel azok az új történész- és
irodalmár nemzedékek, akik kiigazították az ő tévedéseit is.
Lukács György 1949-ben éles bírálatok tüzébe került, de nem eme hibái miatt. A
támadás szervesen következett az uralomra jutott dogmatikus kultúrpolitika elveiből.
Lukács publicisztikai és kritikai tevékenysége, amellyel a megelőző korszakban végeredményben a párt politikáját segítette, most néhány fontos vonatkozásban a megváltozott
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vonal szükségszerű ellenfele lett: nem véletlen, hogy a Rákosi-féle személyi kultusz az
ellene indított támadással kezdte meg hatalmának gyakorlását a szellemi életben. Lukács
demokratizmus-eszméje ellentétbe került az osztályharc élesedéséről hangoztatott téves
teóriával, pártosság-elmélete nem támogatta azt a törekvést, hogy az irodalom a napi
jelszavakat visszhangozza, az egyenlőtlen fejlődés elve pedig összeütközött avval a követelménnyel, hogy az írók a zsdánovi elvek alapján létrejött szovjet művészetet tekintsék
irányadónak. Rudas László szerint az Irodalom és demokrácia. Lukács demokratizmuselmélete „csökönyösen mellőzte az osztályelemzést". Az egyenlőtlen fejlődés elvét Rudas
szovjetellenesnek, hazafiatlannak és kozmopolitának minősítette, majd hozzátette „egész
vitánknak Lukács könyvével kapcsolatban itt van a súlypontja . . . " A pártosságelmélettel
kapcsolatban kijelentette: „a párt nem tűrheti, hogy a szocialista építés korában az
irodalom és művészet terén a partizánság uralkodjék." A személyi kultusz ideológiájával
függött össze, hogy Rudas tagadta az elidegenedés szerepét a polgári ideológiában,
elhallgatva Marx erről szóló korai művét, és Rákosi türelmetlen politikáját védte akkor is,
amikor Lukács Lenin-tanulmányát bírálta, amelyből a gondosan mérlegelő körültekintő
politikus arcképe bontakozott ki. A polgári realizmusról Rudas azt írta, hogy nem
szövetségese a demokráciának, legfeljebb a demokrácia malmára hajtja a vizet. A vita
szektás, dogmatikus indítékai még leplezetlenebből mutatkoztak meg Horváth Márton
cikkeiben (A Lukács-vitáról, Magyar irodalom — szovjet irodalom). Ő két kérdéssel
bővítette a bírálatot: felrótta, hogy Lukács nem használja a zsdánovi forradalmi
romantika fogalmát — a szovjet irodalommal pedig keveset foglalkozik, és akkor is olyan
műveket választ ki, amelyek — mint a Csendes Don — úgymond nem jellemzőek sem a
szovjet életre, sem a szovjet művészetre. Horváth Márton nem titkolta, hogy Solohov
helyett inkább az Azsájev típusú írók népszerűsítését várták volna tőle.
Révai József (Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez) ugyancsak a vita politikai
rugóira utalt, amikor leszögezte, hogy Lukács nézetei „nem igazodtak a Párt politikai és
gazdasági jelszavainak élesedéséhez", és nem vette észre, hogy a népfrontpolitikában
csupán „egy történelmi kerülőútról volt szó". Révai mégis elfogulatlanabb szemléletről
tanúskodott és vitamódszereit is gondosabban válogatta, mint Rudas László és Horváth
Márton. Helyesen állapította meg, hogy Lukács nem segítette eléggé a felnövő új irodalmat és nem állt megfelelőképpen a proletárírók mellé. Révainak igaza volt, amikor azt
írta, „ha 1945-ben nem is lehetett még felvetni a szocialista realizmus harci jelszavát a
magyar irodalomban, lehetett volna jobban támogatni — bírálva is — a régi és új
proletárírókat..."
Lukács György Bírálat és önbírálat c. cikkében önkritikát gyakorolt ugyan, de ez az
önkritikája formális gesztusnak bizonyult, ahogy erre már Révai is felfigyelt. A tematikai
bírálatnak azonban eleget tett, és ebben az időszakban többet foglalkozott a szocialista
realizmussal, elsősorban a szovjet irodalommal. Ezt bizonyította a Nagy orosz realisták Szocialista realizmus, 1.952. c. tanulmánykötete. A Magyar írók Szövetsége X. Kongresszusán is a szovjet irodalomra hivatkozva sürgette a pozitív hősök differenciált
ábrázolását, és emelte a szocialista realizmus marxista tudatosságát a polgári irodalom
eszmeisége fölé. Részt vett a sematizmus ellen verbálisan hirdetett harcban: „Nem igaz,
hogy a sematikus művekben túlteng az eszmei tartalom — írta —. Ellenkezőleg. Ha
megnézik a sematikus műveket, azt fogják találni, hogy éppen eszmei tartalmuk a
legelvontabb, a legszegényesebb. A politikai tartalom az ilyen sematikus művekben mint
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üres kongó frázis jelentkezik, és az ilyen tartalom megtestesítése eleve lehetetlenné teszi a
gazdag élet-ábrázolást." (A sematizmus elleni harc mai állása és új problémái) Szót emelt a
kritikai és esztétikai formalizmus ellen és Sztálin nyelvtudományi cikkeivel kapcsolatban
kifejtette a költői nyelv felépítmény jellegét. (Irodalom és művészet mint felépítmény).

II. Filozófiai és esztétikai müvei 1945- 1963-ig
A vita elültével Lukács György visszavonult a magyar irodalmi élet publicisztikai és
kritikai bástyáiról, és csak nagy ritkán jelent meg újra az ott küzdők között. Hallani lehetett még egy-két felszólalását néhány alkalmi megemlékezésen, egypár köszöntő kikerült
még a tolla alól (Vázlatos vonások Gábor Andor arcképéhez, A Thália Társaság 50.
évfordulójára, Déry Tibor 60 éves), de ez irányú tevékenysége többé már nem volt rendszeres. A legjelentősebb ezek közül a Déryhez írott születésnapi köszöntő és A ló meg
az öregasszony c. novelláskötet bevezetője, amelyben Déry magyar és világirodalmi jelentőségét méltatta. 1955-ben Az ember tragédiájának felújításakor írott cikke széles körű
visszatetszést keltett, mivel félreismerte Madách művének esztétikai és történelmi értékeit. Kritikája azonban nemcsak a dráma akkori színpadi felújításával kapcsolatos irodalompolitikai felkéréshez igazodott, mert Madáchról alkotott különvéleménye a pályája
eleje óta kísérte, s hasonló fejtegetésekbe bocsátkozott már — élesebb formában — az
1910-es években is.
A publicisztikai és kritikai tevékenységből felszabadult energiáját elméleti művekbe
fektette: várta a marxista tudomány olyan erődítménye, ahol háborítatlanul dolgozhatott.
Visszavonulásának nagyszabású filozófiai és esztétikai stúdiumok köszönhették létüket,
mert az elméleti kutatásokat ugyan 1945 és 49 között sem hagyta abba, a rendszerező és
összefoglaló munkára nem maradt ideje. Munkássága ez idő után fellendült, és meredeken
ívelt esztétikai szintéziséig és ontológiai alapvetéséig.
Műveit tudománytörténetileg nem lehet külön esztétikai és filozófiai területre osztani,
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következőkben mégis először filozófiatörténeti
művei kerülnek ismertetésre s azután külön esztétikai kutatásai: a különböző filozófiai
tudományágakban keletkezett gondolatainak bonyolult kapcsolata és egymásra hatása
ugyanis nem ragadható meg egy irodalomtörténeti kézikönyv kereteiben.
1948-ban jelent meg Der junge Hegel с. monográfiája, amely Hegel pályáját 1807-ig, a
Szellem fenomenológiájának megírásáig követte, magában foglalva a nagy mű elemzését.
Középpontjában az a kérdés áll, hogyan alakult ki Hegel dialektikus módszere, különösen
a gazdasági szerkezet tanulmányozásakor. Célja az volt, hogy egyrészt leválassza a reakciós
neohegelianizmust Hegelről, másrészt pedig hozzájáruljon a marxista filozófia történeti
gyökereinek feltárásához. Lukács e művét még 1938-ban készítette, s noha — mint az
1954-es második kiadás előszavában írta — alaposan felülvizsgálta az eredeti kéziratot,
alapvető nézetein és megközelítési módszerén nem változtatott, csekély mértékben vette
tekintetbe az 1938 óta megjelent Hegel-irodalmat is.
A monográfiában híven kifejeződött Lukács e korszakbeli filozófiai álláspontja, s ez
lényeges kérdésekben eltért mind A történelem és osztályöntudat korábbi, mind pedig az
Esztétika és Ontológia késői korszakától. Ilyen például a természetdialektika szerepének
megítélése. Míg a 20-as években kétségbe vonta a természetdialektika érvényességét, az
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Ontológiában pedig kifejtette a különféle létszférák különbségeinek filozófiai következményeit, addig a Hegel-könyvben hajlott arra, hogy a dialektikát átfogó, a természetre és
társadalomra egyaránt és egyformán alkalmazható módszernek tekintse. Ovszjannyikov
filozófiatörténetileg felvetette, hogy Lukács azonosítja egymással a munka hegeli és
marxista felfogását, mert Hegelnek tulajdonította azt a gondolatot, hogy a tudat a munka
folyamatában keletkezik.
A modern polgári filozófia áramlatainak kritikai elemzésére szentelte a Polgári filozófia
válsága (1947) és Az Ész trónfosztása (1954) c. könyveit. Az előbbi azoknak a tanulmányainak gyűjteménye, amelyek a háború utáni években keletkeztek, és a marxista filozófia
hadállásaiból elsők között bírálták az egzisztencializmust. Lukács elemezte Heidegger.
Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoire gondolatait, különös tekintettel a belőlük következő
etikai magatartásra. Figyelmeztetett arra, hogy az egzisztencialista filozófia a „döntés
szituációjára" épülve a polgári értelmiség — tehát saját
felelősségét veti fel: rajtuk áll,
hogy a jövőben a társadalmi cselekvést vagy az „audessus de la melée" passzív magatartását választják, - emberi értékük, filozófiai fejlődésük e döntéstől függ. Lukács ugyan - az
akkori műveik alapján — szkeptikusan nézett e választás elé, mégis nyitva hagyta annak
lehetőségét, hogy a francia egzisztencialisták a gyakorlati politikai életben, a békéért
vívandó harcban szövetségesei legyenek a marxistáknak. Âm a leghatározottabban tagadta
a marxizmus és az egzisztencializmus ideológiai kibékíthetőségét.
Az Ész trónfosztása a Schellingtől Chamberlainig vezető utat járta be s azt hozta
tanulságul, hogy az irracionalizmus az imperialista korszak nemzetközi jelensége, a reakciós gondolatrendszerek, a jobboldali politikai törekvések újra és újra segítségül hívják. A
racionalizmus és irracionalizmus szembeállításával Lukács nem a materializmus és idealizmus alapvető ellentétét kívánta feloldani, hanem a polgári filozófián belül, az idealista
eszmék folyamatában jelölte meg vele a szerinte legveszélyesebb örvényeket. Azt a
filozófiai áramlatot térképezte fel, amely gyakran szegődött a társadalmi haladás kérlelhetetlen ellenségeihez. Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche kritikai elemzése
után az ún. életfilozófiával foglalkozott, majd rátért az újhegelianizmus és az imperialista
korszak német szociológiájának bírálatára, s ezen át jutott el a szociáldarwinizmus és a
fajelmélet ideológusaihoz. A történelmi regény megjelenése óta ez volt Lukács első
szintetikus műve, összefoglalta azokat a kutatásait, amelyek az antifasiszta korszakban
kezdődtek és a fasizmus ideológiai gyökereit ásták ki.
Terjedelmes utószavában a második világháború után fellépő polgári filozófiát tekintette át. Megkülönbözteti a kapitalizmus direkt és indirekt apológiáját. Az indirekt
apológia, mint a fasizmus, látszólag új renddel akaija helyettesíteni a kapitalizmust, a direkt
apológia a polgári bomlásfolyamat letagadására törekszik. A háború után — Lukács szerint
- a direkt apológia került előtérbe, majd fokozatosan különféle köntösben ismét felbukkantak az olyan „harmadik utat" ígérő ideológiák, mint pl. a Burnham-féle „menedzserforradalom" elmélete.
A könyv gondolatmenetére rányomta bélyegét az a filozófiatörténetileg vitatható
általánosítás, hogy mivel a fasizmus ideológiája gyökeresen irracionalista volt, ezért
mindenfajta irracionalizmus szélsőséges imperializmushoz vagy fasizmushoz vezet. A
filozófia mint tudomány és a politika ilyen ellentmondást nem tűrő összekapcsolása
összefüggött a dogmatizmus korának ideológiájával, és annak a kétségtelen küzdelemnek
az ambivalenciájára vallott, amelyet éppen ez ellen az ideológia ellen Lukács folytatott.
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Lukács György esztétikai kutatásaiban öt korszakot különböztethetünk meg. Az első
1909-ben tetőzött A modern dráma fejlődésének történetévé], a második 1915-ig a Die
Theorie des Romansig ívelt, a harmadik korszak
éles cezúrát alkotva az előzményekhez, már a marxista gondolkodó munkássága , 1931-től a Marx, Engels és Lassalle,
Sickingen világa с. tanulmányától a náborüig tartott. (Az évszámok a művek megírásának
idejét jelölik!) Az ide vonatkozó fontosabb írásai magyarul A realizmus problémái {1948)
c. gyűjteményében találhatók. Ekkor dolgozta ki a realizmus elméletének mint egy
lehetséges marxista esztétikai rendszei alapvetésének vázlatát. Ez a vázlat bővült a háború
tanulságaival, a demokratizmus eszméjével és a békemozgalom tapasztalataival a negyedik
korszakban. E korszak a negyvenes évek második felét, valamint az 50-es évek legelejét
foglalja magába, és publicisztikai, kritikai írásain kívül olyan elméleti tanulmányok
tartoznak ide, mint a Bevezetés Marx-Engels Művészet, irodalom c. kötetéhez (1945)
Bevezetés Hegel esztétikájába (1951) Irodalom és művészet mint felépítmény (1951)
Bevezetés Csernisevszkij esztétikájába (1952). Mindezeket az Adalékok az esztétika történetéhez (1953) c. kötete tartalmazza. Elmélete bővült és formálódott konkrét irodalomtörténeti írásaiban is. E tekintetben a legfontosabb a Johannes R. Becherről 1951-ben
írott tanulmánya (Politikai pártosság és költői kiteljesedés, magyarul kötetben először:
Német realisták 1955), melyben a líra és epika különbségét elemezte és a modern tárgyias
költészetet vizsgálta. Hatalmas tapasztalati anyag épült be ezekben az években az elméletébe és tágította, feszítette a kereteit. Nemcsak lehetségessé, hanem szükségessé is tette az
új szintetizálást.
A szintézis munkálatait mint az ötödik korszak bevezetését az 50-es évek második
harmadában indította meg. A marxista irodalomelmélethez híven, korábbi kutatásait
tovább építve mindenekelőtt ki kellett dolgoznia azt a „középpontot", amely egyszerre
elvi alap és rendszerező elv a további munka számára, amely kijelöli az esztétikai
tevékenység helyét az összemberi tevékenységben és egyszersmind érvényes minden
művészetre, a művészetnek egész történetében. Ezt a középpontot a különösség kategóriájában találta meg, erről szóló fejtegetése eredetileg csak egy fejezetre való helyet kívánt
elfoglalni a készülő esztétikájában, de kidolgozása során egész kötetnyivé fejlődött.
így épült meg szintézisének első állomása, A különösség (1957). A könyv két részből
áll. Az első részben filozófiailag határozza meg a különösség kategóriáját, elemzi a
kategória fejlődését Kanttól a dialektikusmaterializmusig, és kifejti az esztétikai jelentést,
ahogy Goethénél előfordul, és ahogy a marxizmusnak fel kell használnia. A második
részben a már definiált fogalmat néhány konkrét esztétikai problémára alkalmazza,
olyanokra, mint a művészi fonna, a pártosság, a műalkotás-egyéniség, a tipikusság. A
művészi visszatükrözés elmélete azt fejezi ki, hogy a művészet, az élet, az objektív valóság
kérdéseit fordítja le a maga emberi nyelvére. Hogy milyen ez a nyelv, miben különbözik a
tudomány nyelvétől, azt ragadta meg Lukács az ún. „mező-elméletben". Az egyes, a
különös és az általános kategóriái az objektív valóság összefüggéseire vonatkoznak, dialektikus kapcsolat van köztük s egymást feltételezik, minduntalan átcsapnak egymásba. A
tudományos megismerés egyik véglettől a másikig halad, az egyestől az általánoshoz, az
általánostól az egyeshez. A kettő között a különösség közvetít, geometriai hasonlattal
kifejezve az egyestől az általánoshoz vagy az általánostól az egyeshez haladtában a
megismerés útja a különös mezején vezet keresztül. A két szélsőség: kezdet és végpont; a
„különösség: közbeeső szakasz, mozgási tér, mező". Az esztétikai megismerésben ez a
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viszony gyökeresen megváltozik, itt a különösség mint a mozgások középpontja rögződik
meg, „gyűjtőponttá" lesz, ahol összpontosulnak a mozgások. „Itt tehát van mozgás mind
a különösségtől az általánossághoz (és vissza), mind a különösségtől az egyediséghez (és
vissza), s mind a két esetben a mozgás a különösséghez a lezáró mozgás."
Mármost mit jelent ez a művészi gyakorlat nyelvén? Mindenekelőtt azt, hogy a
művészet a különösség szintjén ábrázolja a világot, a műalkotásban mind az egyediség,
mind az általánosság csak megszűrten megőrizve, a különösségben feloldva jelenik meg. A
naturalizmus megreked a puszta egyediségnél, s ezzel lemond a művészet alapvető hivatásáról, arról, hogy számot vessen a kor nagy emberi kérdéseivel. Nem különb az ellenkező
véglet sem, amikor a művész élettelen általánosságokat fejt ki. A művészet minden
esztétikai problémája abban összpontosul, hogy miként képes az adott célnak megfelelően
a különösség szintjén megőrizni s művészileg egyszersmind megszüntetni a valóság egyedi
és általános oldalát. Annál művészibb az alkotás, minél tökéletesebben sikerül ez. És
minél tökéletesebben sikerül, annál hívebben teljesíti társadalmi hivatását. A művészet
mindig az egyén és a társadalom, az ember és az emberiség kapcsolatáról beszél, e
bonyolult viszonyt elemzi és az egység utáni vágyat fejezi ki, az összehangolást segíti elő.
A különösség azért uralja a művészet birodalmát, mivel ez az a kategória, amely magában
hordja az egyediség és általánosság összekapcsolását: ébren tartja, egymáshoz vezeti
mindkettőt.
Mindezeket kifejtve Lukács figyelmeztetett a dogmatizmus veszélyére. A különösség
nem mértani középpont az egyediség és általánosság között: a céltól függően az egyes
műfajok igényeit kielégítve, az alkotók sajátosságai szerint, a stílust tekintve szüntelenül
változtatja helyét azon a képzeletbeli egyenesen, amely az egyest és az általánost összeköti. Helyét nemcsak nem lehet, de nem is szabad mesterségesen kijelölni, mert akkor
elvész a művészet gazdagsága és sokfélesége. Az esztétának és kritikusnak be kell érnie
avval, hogy minden konkrét esetben megvizsgálja, „vajon a középpontnak a művész által
történt kiválasztása a különösségben megfelel-e a mű eszmetartalmának, anyagának stb.
vajon adekvát kifejezésük álláspontjáról nem nyúl-e túl magasra vagy túl mélyre."
Lukács György művei fölött 1957—58-ban ismét viták hullámai csaptak össze. E vitákat az váltotta ki, hogy Lukács, 1956-ban részt vett Nagy Imre első kormányában, neve
időlegesen a revizionizmus zászlajára került, és megpróbálták a marxista tudós nézeteit
felhasználni a marxizmus ellen. Ez bármennyire meddő kísérlet volt is, szükségszerűen
kemény hangú - gyakran túlzó - polémiát hívott ki ellenlökésként. A vita hevét és
indulatait azoknak az éveknek a történelme érteti meg, érvei, gondolatai a szocialista rend
védelmében, a marxizmus megerősítéséért, a magyar szellemi élet konszolidációjáért
vívott ideológiai küzdelemben fogantak. Ugyanakkor, a konszolidációért folytatott szükségszerű politikai és ideológiai harcon túlmenően, e polémiák nemegyszer mértéket tévesztettek, és Lukács közéleti szerepléséből közvetlen tudományos következtetéseket igyekeztek levonni, s pusztán ideológiai céllal vonták kétségbe korábbi filozófiai és esztétikai
műveinek alapgondolatait, marxista szándékát is. Ekképpen, az akkor időszerű politikai
tartalmat visszavetítve Lukács esztétikai és filozófiai műveibe, igaztalanul kisebbítették
életművének a marxista tudományosság gyarapításában és terjesztésében betöltött szerepét. A Lukács körüli viták csak az 1960-as években higgadtak le oly mértékben, ami az
objektív és minden termékeny elméleti és tudományos vitatkozáshoz szükséges.
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Lukács György közvetlenül nem vett részt a körülötte zajló vitában, válaszát alkotó
tudományos munkával fogalmazta meg, tanulmányaiban, kiadásra rendezett műveiben
foglalt állást. Még 1955 őszén előadásokat tartott a Német Demokratikus Köztársaságban,
Lengyelországban, Olaszországban és Ausztriában. Előadásainak anyagát 1956-ban kibővítve három terjedelmes esszé formájában dolgozta fel és 1958-ban könyv alakban először
olasz, majd német nyelven megjelentette. (Wider den Missverstandenen
Realismus,
Hamburg 1958).
A kötet célját tekintve nem vállalkozott arra, hogy a realista művészet minden
esztétikai jellemvonását kifejtse, egyetlen kérdésre összpontosította a figyelmet, azt
elemezte, hogy a modernizmussal szembeállítva milyen esélyei vannak a kritikai realizmusnak a polgári társadalomban. Korábbi elveihez híven Lukács a kritikai realizmust a
szocializmus lehetséges szövetségesének tekintette. Arról írt, hogy a realizmusban a
cselekvés, a változtathatóság hite nem csupán deklaratív formában van jelen, hanem a
legbelső szerkezeti elveiből következik, esztétikai rendszerének sajátszerűsége, összehasonlította Franz Kafka és Thomas Mann írói módszerét, példákat hozott Joyce,
T. S. Eliot, Musil, Gottfried Benn, D. H. Lawrence, Henry Miller és még sok más író
műveiből, hogy megvonja a realizmus és modernizmus mérlegét, Thomas Mann, Martin du
Gard, R. Rolland művészetének javára ítélkezve.
A modernizmus esztétikáját abból vezette le, hogy az embert mint magányos lényt
ragadja meg — a realizmus fölényét pedig azzal magyarázta, hogy az embert a valóságnak
megfelelően: zoon politikonként ábrázolja. A modernizmus és realizmus ekként az ember
„ontológiai létéről" vallott fölfogásában különbözik egymástól: minden más különbségük,
strukturális, kompozíciós, formai eltérésük ebből következik. A modernizmus az elidegenedést megváltoztathatatlan és örök emberi állapotnak tekinti, a realizmus ellenben hisz a
társadalmi emberben s küzd a magányosság és az elidegenedés ellen — pusztán azzal is,
hogy kifejezi az ember társadalmi létét. Ezért bármennyire bíráljon is egy adott állapotot,
soha nem zárja el a távlat, a továbbfejlődés lehetőségét, és így nem tagadja a szocializmus
perspektíváját sem. Ezzel szemben a modernizmus távlattalansága Lukács szerint a
szocializmust is tagadja. Mindebből következően felállította tételét, hogy „az igazi
ellentét nem a szocialista realizmus és a polgári modernizmus között van, hanem a polgári
kritikai realizmus és a polgári modernizmus között". A kritikai realizmus társadalmi
hivatását Lukács a békemozgalom és a koegzisztencia támogatásában jelölte meg.
Lukács arra törekedett, hogy kiküszöbölje kritikai álláspontjának néhány korábbi
hibáját. Könyvének angol kiadásában ( T h e Meaning of Contemporary Realism, Merlin
Press, London, 1963), megtoldotta a bizonyító apparátusát és kitért O'Neill, Thomas
Wolfe, Bertolt Brecht, Norman Mailer, Elsa Moranti és századunk még több olyan
írójának műveire, akiket eddigi elemzéseiben nem vett kellően figyelembe vagy félreértett.
Különösen Bertolt Brechttel szemben kellett régi adósságát törlesztenie, hiszen mindaddig
pályakezdő művei alapján bírálta, érett korszakait nem vizsgálta meg. Most revideálta
álláspontját és Brechtet mind a század egyik legnagyobb realistáját tárgyalta, kiemelve
műveinek szocialista tartalmát. A realista írók körét szélesítve nemcsak könyvének példatára gazdagodott, hanem vizsgálódásának szemhatára is kitágult, érvei is pontosabban
találtak célba. (Későbbi írásaiban méltatta még Hemingway és H. Böll realizmusát is.)
Mindennek ellenére a Wider den Missverstandenen Realismus nem illeszkedik maradéktalanul Lukács késői nagy korszakába. Az ontológiai alapú kritika felé tett kezdemé267

nyezéssel elébe vágott ugyan nagy esztétikai szintézisének, az önkiigazítás ténye is
előrelendülő gondolatmenetre vallott, kritikai szemlélete mégis alapvetően defenzív, védekező helyzetből tárgyalta a modernizmusnak nevezett jelenségeket s nem volt képes arra,
hogy csakugyan fölsorakoztassa mindazokat a műveket, kísérleteket, kezdeményeket,
amelyek a XX. század világirodalmában a humanizmust, és a társadalmi haladást segítették és segíthetik. Lukácsnak ez a könyve ezért tudománytörténetilegközelebbi rokonságban van az 1930—40-es években kialakult nagyrealizmus elméletével, mint az Esztétika és
Ontológia filozófiájával. így ölelkező korszakhatárt alkot Lukács munkásságában Л különösség mint a késői nagy művek nyitánya és a Wider den Missverstandenen Realismus
mint a korábbi elmélet — már nem kis önkritikával kezelt — záróköve.
A kötet legjobb esszéje a szocialista realizmus és kritikai realizmus kapcsolatáról szólt.
Lukács ebben azt fejtegette, hogy alapvető esztétikai elveik tekintetében rokonok egymással, de amíg a kritikai realizmus az emberi perspektívának csak elvont lehetőségeivel
rendelkezik, addig a szocialista realizmus a szocializmus konkrét perspektíváját foglalja
magában és ezzel nő a kritikai realizmus fölé. Belülről mint a folyamat részese ábrázolja a
társadalomfejlődését, mégpedig úgy, hogy a történelmi távlatot a műalkotás esztétikai
szférája is asszimilálja, stílusává, struktúrájává, kompozíciójává hasonítja. Ha ez sikerül,
csak akkor fejthet ki evokatív erőt, a művészet anyagába föl nem szívódott ideológia nem
lehet több általános útmutatónál, az esztétika nyelvére le nem fordított ideológiai nyelv
csupán tájékozódásul szolgál a művésznek. Lukács kifejtette, hogy a szocialista realizmus
gazdagodásához az őszinteség útja vezet, és ez a biztosítéka a kritikai realizmussal kötött
szövetségének is. Ezt a gondolatát fűzte tovább a Mai szocialista realizmus c. tanulmányában. (1964; magyarul, Kritika, 1965) „A múlt felfedezése nélkül nem lehetséges ajelenkor felfedezése sem" — írta. Mivel az emberhez hozzátartozik a múltja is, a legtöbb mai
ember még a személyi kultusz időszakában is élt, ezért az irodalomnak bátran szembe kell
néznie ezzel a korszakkai, a jelent és a jövőt sem ábrázolhatja e történelmi állásfoglalás
nélkül. Tanulmányában Szolzsenyicin elbeszéléseit elemezte, elsősorban az Ivan
Gyenyiszovics egy napja c. novelláját.

III. Лz esztétikum

sajátossága

Az esztétikai szintézis első része két kötetben 1963-ban jelent meg németül és
1965-ben látott napvilágot magyar nyelven, Az esztétikum sajátossága címmel, Eörsi
István fordításában. E művel а XX. századi esztétika egyik legnagyobb vállalkozása került
tető alá, nemzetközi jelentőségű tudományos eredmény született. A két kötet az esztétika
filozófiai alapvetését tartalmazta, arra a kérdésre válaszolt, mi az esztétikai tevékenység
helye az emberi tevékenység totalitásában. A kérdés fölvetette a művészetek keletkezésének, szerkezetének és funkciójának legáltalánosabb elméleti problémáit, így a válasz
önmagában lezárt tételrendszert eredményezett, a tervezett további két rész nélkül is
megérthető és felhasználható.
A mű szerkezete tizenhat fejezetre támaszkodott. Az első négy fejezetben elválasztotta
egymástól a visszatükrözés különböző formáit — a mindennapi életben jelentkezőt, a
tudományos gondolkodásét és a művészetet —, azután megvizsgálta a művészetek keletkezéséről szóló ismereteinket és az esztétikai visszatükrözés absztrakt formáit (ritmus,
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szimmetria). E négy fejezet megadta a mii alaphangját, azzal, hogy az esztétikumot a
mindennapi gyakorlatból, az ember társadalmi-történeti létéből származtatta.
A következő hat fejezetben a mimézis problémáit tárgyalta. A művészi mimézis
máshoz nem hasonlítható arcát abban mutatja meg, hogy a valóságot tükrözi, de a
visszatükrözött valóságot tükörképként és nem valóságként kezeli. Kiragadja az embert a
mindennapi élet folyamatából és egyben — dialektikus folyamatként — visszaltat a
valóságra. Kifejlődése során „világszerű" lesz, azaz a visszatükrözött valóságot az ember
világaként fogja fel. A művészi mimezisben a szubjektum fa művész) visszatükrözi az
objektumot (a valóságot) és egyben visszavezeti a szubjektumhoz. A művészi mimézis az
egyént elvezeti az emberi nem öntudatához. Kialakítja a műalkotások „saját világát", az
esztétikai szférát, a műfajokat, az „egynemű közeget". A művészet leleplezi a félrevezető
látszatot, mindig defetisizáló tendenciát tartogat. És végül: a művészet a mimézis által
keríti hatalmába a befogadót és eredményezi a recepció folyamatában a katarzist. De nem
ez a végső cél, a művészet igazi hatásat a katarzis „Után" fejti ki, amikor a befogadó
visszatér a műélvezés közben ideiglenesen felfüggesztett mindennapi cselekvéshez. Az
esztétikai befogadás „Utánjának" elemzésével a gondolatmenet visszatér a kiindulóponthoz, az emberi gyakorlathoz. Ezzel zárult az első kötet, a mű első tíz fejezete.
A második kötetben három új kategóriával bővült a vizsgálat, hogy újból nekirugaszkodva immár magasabbról vegye szemügyre a terepet. A mimézis kérdését a lélektan felől
közelítve, bevezette az 1 ' jelzőrendszer fogalmát, amely az élmények világát jelölte, majd
leszögezte az esztétikum legfőbb szerkezeti elvét a különösség kategóriájával — ide iktatva
erről szóló könyvének lényegét - , végül ismét a funkcionalitást elemezte és felhasználta a
„magáért való" fogalmát, hogy feloldja a „magánvaló" és a „számunkravaló" ellentmondását a művészetben. Minden műalkotás zárt egész (magánvaló), a befogadóra tett
hatásában mégis „számunkravaló" lesz, de csak azért lehetséges, mert ezt a „számunkravalóságot" már eleve magában hordozta, tehát „magáértvaló" volt.
Ezután még két kérdést kellett tisztáznia, megvizsgálta eddigi gondolatai próbájaképpen az esztétikai mimézis határeseteit olyan művészeti ágakban, mint a zene, építészet,
iparművészet, kert, film, majd állást foglalt a természeti szép körül forrongó évszázados
vitákban. így jutott el fejtegetéseinek summázatához. Az utolsó fejezetben a művészet
szabadságharcának útját vizsgálta, azokat az elveket fejtette ki, amelyeket a művészet
magáévá téve önállósodott, elszakadt a vallástól és az emberi szellem szuverén területe
lett. Itt vezette be az immanencia és transzcendencia fogalmát, itt különböztette meg a
szimbolizálás és allegorizálás módszerét.
Lukács György okfejtését összetett „történelmi-szisztematikus" módszer vezérelte,
kategóriarendszert állított fel, de a kategóriákat genezisükkel és bonyolult történelmi
egymásrahatásukkal egyetemben vizsgálta. Rendszerezésének — irodalomtudományi szempontból — a következők a legfontosabb kategóriái:
Mimézis: (a művészetben) a világ evokatív „utánzása". Tágabb értelme van az arisztotelészi fogalomnál, rendszerező, egységesítő kategória, a többi kategória belőle bomlik ki.
Antropomorfizálás-dezantropomorfizálás:
a művészi és a tudományos megismerés
közti legalapvetőbb különbséget jelöli. A tudomány a valóságot az ember érzékszerveitől,
vágyaitól, szemléletmódjától függetlenül szándékozik megismerni, tehát elvonatkoztat az
emberektől, „dezantropomorfizál". A művészet, éppen ellenkezőleg, arra törekszik, hogy
a világot emberre vonatkoztatottságában, vagyis abban a formában ragadja meg, ahogy az
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ember számára megjelenik: a művészet ezért emberiesíti, „antropomorfizálja" a valóságot.
Nem igazi művészet, nem felhasználható művészi elem, eszköz stb. az olyan, amelyből ez
az antropomorfizáló jelleg hiányzik.
Egynemű közeg: (homogen médium) átfogó és általános fogalom az esztétikum és az
egyes művészeti ágak sajátosságainak megragadására. Hasonló szerepet tölt be a tükrözéselmélet lukácsi interpretációjában, mint a szemiotikában a jelrendszer fogalma. Rendeltetését Lukács a következő hasonlattal világítja meg: „Nem ritkán mondjuk azt, hogy
„csupa szem" vagy „csupa fül" vagyok, és ezen azt értjük, hogy az egész ember átmenetileg — olyan benyomások, jelzések, jelek stb. befogadására koncentrál, amelyeket
csak egy sajátos érzékszerv közvetítésével szerezhet meg. Kétségtelen, hogy egy ilyen
célszerű leszűkítés, minden különnemű elem kiiktatása, különösképpen ha rendszeresen
gyakorolják, rendkívüli módon fokozhatja az illető érzékszerv felvevőképességét, hogy
olyan tárgyak válnak így vizuálisan megragadhatóvá, és olyan neszek hallhatóvá, amelyeket egyébként egyáltalán nem érzékelnénk." (I. 6 0 0 - 6 0 1 ) Az egynemű közeg tehát
érzékszervi-megragadási koncentrálás eredményeképpen a valóság transzformációja egyetlen kiválasztott érzékszerv vagy közvetítő csatorna felvevőrendszerére. Lukács hangsúlyozza, hogy míg ez a folyamat a mindennapi életben csak átmeneti állapotként valósul
meg és mindig meghatározott gyakorlati célra irányul, „ha viszont egy esztétikai értelemben vett egynemű közeg jön létre, akkor ehhez egyrészt elengedhetetlen az emberi
magatartás bizonyos viszonylagos állandósága, másrészt ideiglenesen minden gyakorlati
célkitűzést fel kell függeszteni." (I. 601) Az egynemű közeg az a sajátos érzékelési szféra
(hallhatóság, láthatóság, nyelv, taglejtés), amelyben a műalkotás létrejön, s lehetőségének
többféleségéből következik az esztétikai tükrözés pluralizmusa.
Egész ember - ember egész: az egynemű közeggel függ össze. A hétköznapi életben
tevékenykedő „egész ember" a közeg vonzásába kerülve „az ember egészévé" alakul át,
tudatosan a nembeliség szintjére emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a műalkotás élvezetekor
azonosul az egész emberi lét ügyével.
Meghatározatlan tárgyiasság: a műalkotás többféleképpen értelmezhető és bár az
értelmezésnek a tárgyiasság határt szab, a műalkotás kimeríthetetlen. Minden művészetnek más a meghatározatlan tárgyiassága, a zenéé a legnagyobb.
Inherencia: általa vesz részt a műalkotás — egyéniségének elvesztése nélkül — a
magasabb fokú elrendezésekben. Pl. a műfaj mindig az egyedi műalkotásokban él, az
inherencia azt jelenti, hogy a műalkotás megtestesíti a műfajt és ugyanakkor megőrzi
sajátosságait.
Tér-idő: a valóság egységének megfelelően a műalkotás mindig egyszerre felkelti a tér
és idő képzetét. Ha a művészeti ág egynemű közegéből hiányzik az egyik, mint pl. a
zenéből a tér, a képzőművészetből az idő, akkor a jelen nem levő, mégis felkeltett tér és
idő képzet a „kvázi tér" és „kvázi idő".
Allegória-szimbólum:
nem stilisztikai, hanem módszertani kategóriák. Lukács Goethe
elméletét teszi magáévá: „Nagy különbség, hogy a költő az általánoshoz keresi-e a
különöst, vagy a különösben szemléli az általánost. Az első esetben jön létre az allegória,
ahol a különös csak mint az általános példája érvényes, de a második eset tulajdonképpen
a költészet természete: egy különöst mond ki, anélkül, hogy az általánosra gondolna vagy
utalna. Aki mármost ezt a különösséget elevenen megragadja, az megragadja vele együtt az
általánost is, anélkül, hogy észrevenné, vagy csak később veszi észre." (II. 976) Az
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allegória és szimbólum módszere élesen elválik egymástól a művészet szabadságharcában.
A szimbólum a szuverén művészet immanens tartalmának és formavilágának módszere —
az allegória a vallás és mindenfajta dogmatizmus kiszolgálója az immanens emberi tartalmon túli transzcendenciát keresi.
Az esztétikum sajátossága azt a „spirálist" mérte le, amelyet a művészet a mindennapi
élettől a magasabb rendű mindennapiságig cselekvően, formálóan leír. Az elemzés során a
művészet eredete, lényege és hivatása definiálódott. Kiásta gyökereit a hétköznapi munka
közegéből, lényegét abban határozta meg, hogy úgy tükrözi a világot, hogy egyben saját
világot teremt, a művészet hivatásának pedig azt tekintette, hogy a műalkotás befogadójának partikuláris énjét felemeli és az egész emberiség világában részesíti, ezért, mint már
A különösségben írta, a művészet az emberiség emlékezete. Ebbe az elméletbe ágyazódott most minden részleteredmény, amit Lukács György pályája során addig fölhalmozott.
Lukács Esztétikája, mint Rolf Günter Renner kimutatja, kettős alapra épül. Egyrészt
történeti munka és nagy vonalakban bemutatja az egyes kategóriák történeti keletkezését
és fejlődését, másrészt funkcionális értekezés és a kategóriák helyét keresi az esztétikai
rendszerezés organizmusában s továbbmenően: a művészet társadalmi összefüggésrendszerében. A kettős alapra végig szüksége van. Ha csak a történetiség fonalát követné,
menthetetlenül elsáncolódnék a tudománytörténet belső hadállásaiban, vagy kicsúsznék a
historicizmus tudománytalan területére és elrelativizálná, vagyis a valóságnak nem megfelelően tenné viszonylagossá vizsgálódásának fogalmait. Ha viszont mellőzné a történeti
álláspontot, és csak a funkcionalitást tartaná szem előtt, akkor metafizikai indíttatású
esztétikai szabálykönyvvé változnék. A két szempont, a történetiség és a funkcionalitás
azonban egyáltalán nem könnyen kielégíthető ellentétpár. A kettő egyesítése vagy legalábbis optimális egyeztetése — hacsak nem a vulgárdialektika jegyében történik — csak az
általánosítás egészen magas szintjén lehetséges és akkor sem minden hangsúlyeltolódás
nélkül. Ezért Lukács az olyan régen követett alapfogalmait, mint a visszatükröződés és a
realizmus, az Esztétika gondolatmenetében minden korábbinál általánosabb értelemben
használja, s az esetleg még így is szükséges hangsúlyeltolódásokat mindig a funkcionalitás
javára hajtja végre.
Előszavában maga is hivatkozik az 1911 —12-ben Firenzében, majd 1912—14-ben
Heidelbergben papírra vetett ifjúkori esztétikájára, amelynek később előkerült kézirata
1975-ben, posztumusz jelent meg magyarul A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika
címmel (egy kötetben A regény elméletével). A korai mű és a késői, érett szintézis közötti
kapcsolatok és különbségek, amelyekről elsőnek Nicolae Tertulian értekezett, élesen
láthatóvá teszik Lukács elméleti gondolkodásának haladási irányát. Az ifjúkori kísérlet
központi fogalma az „élményvalóság" volt, ez adott lehetőséget Lukácsnak arra, hogy
nekirugaszkodjék annak a filozófiai témának, az esztétikában megvalósuló objektívszubjektív viszony megvalósulásának, ami elsődlegesen foglalkoztatta.
A visszatükrözésnek Lukács által kibontott kapcsolatrendszere több szaktudományi
vitakérdést vetett föl. Az egyik a visszatükröződés és a mindennapiság összefüggése.
Almási Miklós — a mű nyilvánvaló szándékának, tendenciájának megfelelően — egyértelműnek látta, hogy Lukács „kiindulópontja az a felfedezés, hogy mindenfajta visszatükröződési formának őse a hétköznapi gyakorlat tükrözési rendszere: a munka". Wilhelm
Girnus éppen ennek az álláspontnak egyértelmű érvényesülését vonta kétségbe, és azt
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fejtegette, hogy Lukács élesen elválasztja az esztétikumot a gyakorlattól, amikor azl
feltételezi, hogy az emberi nem öntudata a művészi produktív munkában, annak is
specifikus és ideális formájában, a visszatükrözésben objektiválódik, nem pedig általában a
teremtő munkában. Szerinte Lukács a hétköznapiságot azonosítja a „rossz hétköznappal"
és nem képes dialektikus kölcsönhatásukban elválasztani egymástól a művészi alkotás
funkcióját (azaz a világ megváltoztatásában való részvételét) és struktúráját, hanem a
struktúra egyik elemét, a visszatükrözési avatja funkcióvá.
Girnus leszögezte, hogy a megismerést nem lehet elválasztani a produktivitástól, mivel
a megismerés is produktív tett, nem azt vitatta tehát, hogy Lukács esztétikai rendszere
kizárja a művészet köréből az alkotást, a kreativitást, hanem a i kifogásolta, hogy
leszűkíti produktivitása terepét: mégpedig azért, mert valóságkategóriájából hiányzik a
lehetőség dimenziója. Erre a kritikai álláspontra Lukács utolsó nagy művében, Ontológiájában válaszolt, ahol részletesen kifejtette véleményét a lét és lehetőség kapcsolatáról és
az alternatív döntések szerepéről.
De Lukács Esztétikdjának kritikai fogadtatásában élesen megoszlott a vélemény már
magának a tükrözéselméletnek mint alapvető esztétikai kategóriának alkalmazását illetően
is. Tamás Attila szerint „annak bizonyítása, hogy a művészet valóságot tükröz, még nem
bizonyítása annak is, hogy ez annak lényegi funkciója, nem pedig csak tulajdonságainak
egyike". Wilhelm Girnus még élesebben fogalmazott: „a lenini visszatükrözés-elméletnek
ez a művészetre történő alkalmazása a valóságban kevéssé alkalmas arra, hogy a művészeknek teremtő impulzusokat közvetítsen."
Hermann István szerint „Lukács műve sajátos ingadozást mutat két pólus között. Az
egyik póluson az esztétikum központi kategóriájaként a mimézis jelentkezik, a másikon
viszont a katarzis". Hermann ezt az ingadozást látszólagosnak nevezte, Tamás Attila
azonban valóságosnak látta, és szerinte Lukács a gondolatmenet különböző pontjain hol
szűkebb, hol tágabb értelemben használja a tükrözés fogalmát, aszerint, hogy ezt az
alapszempontot hogyan tudja egyeztetni másik alapszempontjával, a művészet emberitársadalmi evokatív hatásáról és a katarzisról szóló nézeteivel. Az elméletet Hermann avval
oldotta föl, hogy rámutatott a fogalomhasználat tendenciájára, amely a különféle értelmezések ellenére is érvényesül, annak eredményeképpen, hogy a művészi tükrözés mint
mimézis kerül tárgyalásra. „A mimézis dialektikus tárgyalása, mely a pavlovi jelzésrendszerek kiegészítéséhez vezette Lukácsot, közelíti őt ahhoz a felfogáshoz, mely Arisztotelésznél jut kifejezésre: hogy tudniillik a művészet nem megismerés, hanem felismerés.
Miinetikus jellegének tehát, mint az emberi öntudathoz kapcsolódó jellegnek éppen e
felismerésszerűségben van a lényege, és így a művészetet a maga kialakultságában el kell
választani a megismerés fogalmi útjától, még akkor is, ha időnként a művészi alkotásfolyamat összeolvad a logikai és racionális megismerési utak egy-egy részletével."
Többen nem a kategória alkalmazhatóságára, hanem Lukács belső fejlődésére, és arra
helyezték a hangsúlyt, hogy kiváltképp korábbi munkáihoz képest mennyire kitágította és
átalakította az esztétikai visszatükrözés fogalmát. George Lichtheim szerint Lukács az
Esztétika lapjain azt a hagyományt folytatja, amely Arisztotelésztől Vicon és Hegelen
keresztül vezet Marxhoz. Heller Ágnes arra mutatott rá, hogy a szintézisben Lukács
„lényegében elszakadt azoktól a képzetektől, amelyeket szóalakjával („tükör") és korábbi,
különösen XVIII. századi interpretációival, XX. századi vulgarizációival felkelt".
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G H. R. Parkinson megvizsgálva az Esztétika néhány központi fogalomkörét a „különösségről", az „antropomorfizálásról", a „művészet evokativ jellegéről", a művészet és a
tapasztalatszerzés, valamint a művészet és az öntudat kapcsolatáról szóló lukácsi gondolatmenetekben egyaránt a tükrözés-kategória tágas, dinamikus felfogását mutatta ki Roy
Pascal szerint pedig a tükrözés Lukács értelmezésében nem felületi visszaverődéssel
azonos, hanem magában foglalja mindazokat az összefüggéseket és viszonyokat, amelyek
az embert a tapasztalt világhoz kapcsolják, amelyekkel az ember a világra válaszol,
amelyekkel alkalmazkodik a világhoz és alakítja a világot. Tamás Attila ezt úgy fogalmazta meg, hogy a tükrözés
az egyik értelemben — már a reagálással azonos az
Esztétikában.
Más elemzések kiemelték, hogy a tükrözéselmélet mechanikus cs szűk értelmezése
ellen szól az Esztétikánk
az az alapvető gondolatmenete is, amely a művészeteknek a
társadalom életében betöltött hivatását fogalmazza meg Lukács szerint a művészet „egy
értelmesen vezetett evilági élet" kibontakozásának eszköze (11. 809 810), és az emberi
nem tökéletes emancipációját szolgálja. Ezt az értelmes életet Lukács csak a szocializmus
perspektívájában tudta elképzelni, mivel azonban mély kritikával szemlélte korának
mozgalmait, e cél megvalósulását, az emberi emancipáció reményét meghatározatlan
távlatba helyezte: Jogosan ragaszkodunk rendíthetetlenül perspektívánkhoz, nem
törődve azzal, mennyi időre van szükség adekvát megvalósulásához". (11.809) E távoli
perspektívát szemlélve nevezte Lukács művét utópikusnak olyan polgári méltatója, mint
Roy Pascal és Ralf Günter Renner. Márpedig a művészet távolra néző nagy idő-távolságot
átölelő társadalmi feladatköre nem hangolható össze a tükrözés mechanikus és a realizmus
szűk, prakticista felfogásával.

IV. A

társadalomontológia

Lukács György Az esztétikum sajátosságát egy később folytatandó nagyobb munka
első részének tekintette. További kötetekben kívánt foglalkozni a műfajelmélettel, a
műalkotás szerkezetével, az alkotói és befogadó magatartással, a recepcióval és a történetiséggel. A kézirat elkészülése után, 1961-1962 fordulóján mégis úgy látta jónak, ha
az esztétika folytatása helyett egy másik nagy filozófiai tudományág marxista fundamentumait segíti lerakni. Ez a tudományág, az etika pályakezdése óta csaknem szüntelenül érdeklődésének és kutatásainak köréhez tartozott, és néhány döntő pályafordulóján igazította bölcseletét a társadalmi valósághoz. Az etika az erkölcsi kategóriák rendszerével és kialakulásával foglalkozik, vagyis azt vizsgálja a filozófiai általánosítás szintjén,
hogy milyen legyen, és hogyan cselekedjék az ember. A „kell" és „legyen" imperatívusza
azonban nem ragadható meg anélkül, hogy előbb ne tisztáznák, mi az, ami „van". Az a
filozófiai tudományág, amely azt fejtegeti, hogy mi az, ami „létezik", az ontológia.
Lukács tudta, hogy etikai rendszerezést nem lehet kidolgozni ontológiai alapok nélkül,
ezért úgy döntött, hogy munkájához néhány íves ontológiai bevezetést ír. A néhány
ívesre tervezett bevezetőből azonban több mint másfélezer oldalnyi hatalmas mű lett. A
fogalmak kidolgozatlansága és tisztázatlansága ugyanis, mihelyt a bevezetés írásába fogott,
ráébresztette arra, hogy nemcsak etikája éléről hiányzik az első fejezet, hanem egy
szisztematikus marxista társadalomontológiára van szükség, amely egyszerre vezeti vissza
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a kutatást a marxizmus klasszikusaihoz és kapcsolja hozzá a jelen társadalmi gyakorlatához.
Nyolcvanadik életévéhez közeledve a tudománytörténetben páratlan hittel és bizalommal alakította át nagyszabású munkatervét. Elhatározta, hogy előbb egy olyan társadalomontológiai alapelvet készít, amely, esztétikájához hasonlóan, ha önmagában nem teljes
is, de iránymutató és továbbfolytatható, aztán rátér a korábban tervezett etikára, majd
megírja szellemi önéletrajzát. Feleségének, Bortstieber Gertrudnak 1963-ban bekövetkezett halála után szigorú fegyelemmel láncolta magát a munkához, mint a további életbenmaradás egyetlen jogosult érvéhez. 1964-ben fogott a kidolgozásba. Gondolatainak irányáról és intenzitásáról először egy interjúkötet adott hírt 1967-ben (Gesprächen mit
Georg Lukács); ebben nyugatnémet kutatókkal beszélgetett az ontológia elméleti és
gyakorlati összefüggéseiről.
Az elméleti munka lendületében nem zárkózott el a társadalmi élettől, hanem ellenkezőleg, megerősítette vele kapcsolatait. 1967-ben újra tagja lett a pártnak s noha a
„kontinuitás és diszkontinuitás" kérdésében ellentétbe kerül az MSZMP álláspontjával (ő
az 1950-es évek eleje és az 1960-as évek második fele között erősebb politikai hangsúlyt
vetett a diszkontinuitásra), a szocialista Magyarország fejlődését kívánta szolgálni. Nem
volt megelégedve az előrehaladás ütemével, de türelmetlensége cselekvő és cselekvésre
ösztönző elégedetlenségben öltött testet, bíráló megjegyzései a társadalom belsejében
elkezdődött jó irányú folyamatokat támogatták. 1968-ban nagyobb tanulmányt készített
korábbi demokrácia-elméletei összefoglalásaként és továbbfejlesztéseként, ennek — Lenin
című kötetében - 1970-ben magyarul jelent meg először egy részlete: Lenin és az
átmeneti korszak kérdései.
Föllendült a magyar irodalommal és a magyar kultúrával foglalkozó publicisztikai és
kritikai tevékenysége is. 1967-ben előszót írt Tóth Aladár válogatott zenekritikáihoz,
1968-ban az új magyar filmművészetről mondta el véleményét, 1969-ben több interjúban
emlékezett meg a Tanácsköztársaság művelődési és művészeti politikájáról, tanulmányt írt
Ady hatásáról, és ugyanebben az évben két lényeges időszerű irodalmi kérdésről is
kifejtette kritikai álláspontját: a magyar irodalom és a világirodalom kapcsolatáról, valamint a magyar irodalomtörténet periodizációs elveiről. Mindezekben az írásaiban, akárcsak társadalmi publicisztikájában nyilvánvaló volt az a szándék, hogy a „gyakorlat
filozófusa" legyen, azt a hagyományt folytassa, amelyet a Taktika és etika, valamint a
Történelem és osztályöntudat óta követett. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy tájékozódása már nem volt elég friss, az újabb magyar irodalmat már nem ismerte kellőképp
ahhoz, hogy új eszmékkel bővítse korábbi kritikai álláspontját, így régi, történetileg nem
is elég megalapozott irodalomtörténeti elveit ismételte el a magyar irodalmi fejlődés
provinciális tüneteiről. Elvontan és általánosságban a valódi értékek érvényesítéséért szállt
síkra - de a föllendülő, gazdag korszak igazi és megvalósult értékeihez nem tudott
kapcsolódni.
Közben folyamatosan dolgozott ontológiájának történeti és szisztematikus fejezetein.
1968-ra elkészült a későbbi első két kötet anyagával, de evvel sem ő, sem azok a
tanítványai, akik kéziratban elolvasták, nem voltak megelégedve. A bírálatok lényeges
pontokon tértek el az önbírálattól, az elégedetlenség tartalma más volt nála és a tanítványoknál, ezért Lukács 1968-ban egy harmadik kötet írásába fogott, amelyben címével —
Prolegomena — ellentétben nem bevezette, hanem újragondolta és összefoglalta eddig
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kidolgozott rendszerét. Ezen az összefoglaló „bevezetésen" dolgozott 1970-ig, akkor
egyre súlyosbodó betegségének szorításában, a halál bizonyosságának kényszerétől hajtva
Gelebtes Denken címmel elkészítette önéletrajzi vázlatának kéziratát.
Az ontológiai rendszerezés, amely magyarul Eörsi István és Révai Gábor fordításában
A társadalmi lét ontológiájáról címet nyerte, nem tekinthető olyan autorizált szövegnek,
mint Az esztétikum sajátossága, hanem posztumusz műnek kell felfogni, amely csak
annyiban lezárt, hogy a halál megakadályozta szerzőjét abban, hogy tartalmilag és
szerkezetileg változtasson rajta. , Д kiadás előkészítői — írja Eörsi István az előszóban —
úgy határoztak, hogy a művet három kötetben jelentetik meg. Az egyikbe kerülnek a
történeti fejezetek, a másikba azok, amelyekben a szerző a saját felfogását fejti ki
rendszeresen, a harmadikba a Prolegomena. A kötetek I—II—III. számozást kaptak, de
hangsúlyozni kell: Lukács György nem állapodott meg ennél a szerkezetnél. Az alcímek:
- I. Történeti fejezetek. II. Szisztematikus fejezetek, III. Prolegomena — a szerkesztőktől
erednek, és tájékoztató jellegűek."
Lukács három létformát különböztetett meg, a szervetlen természet, a szerves természet és a társadalom létformáját. A három közül az utóbbival kívánt foglalkozni, az első
kettőre csak a szükséges összefüggések erejéig utalt. Alapgondolatát így foglalta össze: „A
társadalmi létet mint önálló létformát csak az alakítja ki, hogy a természeti törvények a
társadalmi lét birodalmában — lényegük megváltoztatása nélkül - más tárgyakat, mozgásokat stb. is létre tudnak hozni, mint amilyeneket tiszta magábanvaló létük szokott
kinyilvánítani, és hogy a törvények olyan viszonylatokba léphetnek, amelyeket a természet sohasem produkált volna." (II. 387) Lukács tehát azt tűzte ki célul, hogy a társadalmi lét sajátszerűségeit a maguk mivoltában ragadja meg. Ennek érdekében mindenekelőtt tisztáznia kellett a lételmélet pozícióját; ahhoz pedig, hogy megtisztítsa az ontológiát a különféle tudományági és fogalmi zűrzavartól, az elhatárolások koordináta-rendszerére volt szükség. A társadalomontológiát - az egyik tengelyen — tárgyilag el kellett
határolni a természetontológiától, de annak állandó és következetes figyelembevételével,
hogy „nem lehetséges olyan létező, amely valamiképpen nem gyökerezne létszerűen a
szervetlen természetben". (I. 19) A másik tengelyen pedig tudománytanilag kellett elhatárolni a filozófia többi stúdiumaitól, mindenekelőtt az ismeretelmélettől. Figyelembe
véve azonban itt is azt az igazságot, hogy az ismeretelmélet tételei mint a tudomány és
ideológia részei társadalomontológiai létezők.
Az elhatárolások és összekapcsolások szükséges koordináta-rendszere világosan és
meggyőzően bontakozik ki a három kötet lapjain, a megoldás mégsem tekinthető
rendszerszerűen egyértelműnek. A kitűzött cél elérését hátrányosan befolyásolja a
kötetek szerkezeti felépítése és megfogalmazásmódja. A háromszoros ismétlés ellenére az
egész munkában kevés a pontos fogalmi meghatározás, sőt a fogalmak és tételek nem
ritkán különféle és egymásnak ellentmondó megvilágításba kerülnek és ennek révén
ellentétes értelmezésekre, félreértésekre és belemagyarázásokra adnak alkalmat.
Az ontológia és az ismeretelmélet szétválasztása avval a fonáksággal kezdődik, hogy a
történeti fejezeteket magábafoglaló első kötet lényegében alkalmazott ismeretelmélet.
Hiszen nem a „létező" történetével, hanem a „létezőről" való vélekedések történetével
foglalkozik. Inkább metaontológiának lehet nevezni, mint ontológiának. A kötet másik
fonáksága, hogy a történeti fejezetek nem a történetiség időrendjét, hanem a felhasználhatóság értékrendjét követik, ezt is fordított sorrendben. A kötet a neopozitivizmussal és
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az egzisztencializmussal indul, ezek vannak Lukács gondolkodásmódjától legtávolabb,
aztán Hartmann és Hegel ontológiájának kritikai elemzésével folytatódik, végül Marx
műveinek tárgyalásával fejeződik bc.
E fonákságok ellenére érvényesülnek a kótet érdemei. A tudománytörténeti megközelítés objektívebb és alaposabb, mint A polgári filozófia válsága ( 1947) úsAz ász trónfosztása (1954) című korábbi könyveinek fejezeteiben. Mentes azoknak ideologizáló, aktualizáló tendenciájától, nem a földeríthető közvetlen politikai összefüggéseket keresi, hanem
a nagyobb távlatot, a marxizmus fejlődését tartja szem előtt. A marxizmusét, amely
egyformán elutasítja a társadalomtól elvonatkoztató „tiszta tűnődést" és a tudomány
manipulatív felhasználását. A történeti fejezetekben, e metaontológia lapjain fogalmazódnak meg először azok az alapkérdések amelyek a második és harmadik kötetben
kibontva az egész gondolatmenet alapját kepezik.
A tagadás, a mennyiség és minőség, az alternatívák valamint a nembeliség azok a
kérdések, amelyekre alapvetően épül Lukács ontológiai szintézise,
amelyek körül
egyszersmind a legtöbb szaktudományos vita támadt. Lukács abból a Hegel ontológiájában gyökerező marxista gondolatból indul ki. hogy a létezés minden létformában folyamatszerű és nem metafizikai. Ezen a ponton azonban mindjárt el is válik Hegeltől és a
marxista filozófiában eddig leghatározottabban szakítva az ismeretelméleti beállítottsággal
(ami az ő korábbi munkáit is jellemezte utolsó korszakaig), különös hangsúllyal föladja az
ismeretelmélet primátusát és kifejti: a folyamatszerűség, a kifejlés, a szüntelen mássá válás
nem ragadható meg pusztán logikai és ismeretelméleti kategóriákkal, hanem tudni kell,
hogy a különböző kategóriák mit jelentenek az ontológia és mit az ismeretelmélet
nyelvén. A tagadás például ismeretelméletileg megkerülhetetlen és szükséges fogalom,
ontológiailag azonban csak szűk körben érvényes. „Az önmagában létező valóság különneműsége ellentétben áll visszatükrözésének szükségképpen egyneműsített módszereivel."
(I. 141) Ami tehát a logika egynemű közegében tagadás, az a valóság különneműségében
legtöbbször csak mássáválás. „A mássáválás csak ott fogható fel objektíve ontológiailag
tagadásnak, ahol objektíve gyökeresen új fordulatot jelent a tárgyiasság- vagy folyamatformákban. így például egy élőlény halálának esetében, ahol megszűnik biológiai újratermelési folyamata . . . " (I. 217) Lukács határozottan kétségbe vonja, hogy a szervetlen
természetben egyáltalán előfordulhat tagadás, a szerves természetben csak az élet megszűnése, a halál az, a társadalmi létszférában pedig a munka teleológiai tételezésekor van
értelme. „ . . . Egyetlen munkamozdulat sem jöhet létre anélkül, hogy végrehajtásának
egyéb lehetőségeit mint célszerűtleneket vagy kevésbé célszerűeket ne tagadnák stb. De ez
a tagadás konrét: mindig konkrétan meghatározott lehetőségekre vonatkozik . . . kimondatlanul, de sziklaszilárdan azon az alapon áll, hogy a mozgástér mint egész objektíve
létezik és független attól, hogy igent vagy nemet mondanak-e reá. Ezt az objektivitást még
a mozgástérre gyakorolt, esetleg ezt radikálisan átalakító hatások sem semmisítik meg:
tartalmát, formáit, specifikus minőségét tekintve még a legforradalmibb tettet is számtalan fonál fűzi az objektív történelmi folyamatossághoz és ennek objektív lehetőségeiből
indul ki." (II. 267-68)
Ennek a gondolatmenetnek megfelelően tárgyalja a mennyiség és minőség ontológiai
Kapcsolatát. Itt megint csak arról van szó, hogy Lukács véleménye szerint az ismeretelméletben széles körben használt fogalmak másképp jelentkeznek és mást jelentenek az
ontológiában. Amikor megismeijük a valóságot, a gondolati elvonatkoztatás egyneműsítő
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folyamata során kiemelhetjük a dolgok mennyiségi vagy minőségi meghatározásait. A
valóságban azonban ez a megkülönböztetés nem létezik, „a mennyiség és a minőség mint
kategóriák létszerűen sohasem jelentkezhetnek egymástól elszigetelten." (III. 157) A
valóságos folyamatok tehát nem úgy játszódnak le, hogy egy tisztán mennyiségi növekedés
egyszercsak minőségi változássá válik, hanem „a mennyiség és a minőség éppúgy szakadatlanul átcsapnak egymásba, ahogyan a tartalom és forma". (III. 161) A létezés folyamatszerű komplexus és ennek minden pontján van minőségi és mennyiségi meghatározása.
Lukács nyomatékosan fölhívja a figyelmet arra, hogy a „természet dialektikája" címén
gyakran (még Engels is) összekeverik a természeti és a társadalmi létszféra jelenségeit . „A
társadalom és a természet (amelyet ezúttal tágabb értelemben használunk) anyagcseréjében az esetek többségében léteznek az anyag sajátosságának felső és alsó határai,
amelyeken belül valamilyen folyamat adott aktusa egyáltalán megvalósítható . . . Ha az
emberek különös hangsúllyal kiemelnek ebből az anyagcseréből ilyen jellegű csomópontokat, akkor saját gyakorlatuk valódi ontológiai alapjait érintik, anélkül természetesen, hogy
megszüntetnék a mennyiség és minőség át csapásának folytonosságát a természetben . . . "
(III. 162)
Mivel a tagadás valamint a mennyiség és minőség nem egyformán érvényes és nem
egyformát jelent a természet és a társadalom létszféráiban, ezért Lukács kétségbe vonja,
hogy léteznék egy olyan egységes dialektikus módszer, amelyet még Engels is feltételezett
és „amelyet egyforma joggal lehet alkalmazni a természetre és társadalomra. Ezzel szemben
Marx valódi koncepciójában egy — végső soron, de csak végső soron - egységes történelmi
folyamatról van szó, amely már a szervetlen természetben is az átalakulás irreverzibilis
folyamatának m u t a t k o z i k . . . " (III. 245) Ebben a végső soron, de csak végső soron
egységes és irreverzibilis folyamatban nincsenek rögzített határok és szerepet játszanak a
véletlenek.
A társadalmi létforma ebben a tekintetben lényegesen eltér a két természeti létformától. Míg ezekben csak oksági folyamatok uralkodnak (ezek közé tartozik a véletlen
mint különböző oksági folyamatok találkozása), a társadalomban a munka „beviszi a
létbe teleológia és okság dualisztikusán megalapozott, egységes-kölcsönös kapcsolatát".
(III. 15) Lukács a-társadalmi lét alapjának és a társadalmi gyakorlat alapvető modelljének
tekinti a munkát. A szisztematikus fejezetekben a munka ontológiai elemzésétől halad a
reprodukción valamint az eszmei mozzanaton és ideológián át az elidegenedés problémaköréhez, a filozófiai alapkérdésektől a társadalmi gyakorlatban megoldásra váró kérdésekig. Lukács kiemeli, hogy a munkában mindig „teleológiai tételezések működnek,
amelyek során az eszmei valóságossá változik át és megfordítva". (II. 341) Ebben a
megfogalmazásban úgy tetszik, hogy az említett átváltozás tökéletesen végbemegy, míg a
Gesprächeben nyomatékosan figyelmeztetett arra, hogy a teleológiai tételezés és a munka
eredménye között mindig vannak minimális eltolódások, egy kicsit mindig valami „más"
jön létre, és hogy „az emberiség ezektől a minimális eltolódásoktól függ", (i. m. 15.) Az
Ontológia a teleológiai tételezést mint megvalósulót fogja fel.
A munka célkitűző jellegével kerül a társadalomontológia előterébe a szabadság kérdése.
A célkitűző jelleg ugyanis elválaszthatatlanul összefügg az alternatív döntésekkel. A
teleológiai tételezésekor a tudat bizonyos mértékben eltávolodik a valóságtól, tehát ha
visszatükrözésről beszélünk, semmiképpen nem szabad mechanikus képmásszerűségre
gondolnunk. (II. 389 és 397) A tudat célkitűzéseként előrevetíti azt, aminek az ember
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szükségletei szerint lennie kell, de még nincs. Ezt a kitűzött célt pedig különféle eszközökkel és módokon érheti el, amelyek között választhat. Lukács a célok és célkitűzési
lehetőségek alternatíváiról nem beszél, az alternatív döntéseket az eszközökre és a
végrehajtási lehetőségekre korlátozza. Ezt a korlátozást magába foglalva jelenti ki: „a
munka alternatív döntéseiben rejlik a szabadság ,ősjelensége' ". (II. 356)
Lukács műveinek legfontosabb kategóriái közül a nembeliség fogalma a legnehezebben
megragadható. A kategória már Az esztétikum sajátosságában is lényeges szerepet töltött
be, és az emberi fejlődés legfontosabb pozitív és negatív tulajdonságainak összefoglalójaként definiálódott. (I. 549) A nembeliség mint történeti kategória állt szemben az ún.
„örök emberivel". Az Ontológia ezt a fogalmat fejleszti tovább. Lukács szerint „az emberi
nem fejlődése valamely létező kibontakozásának folyamata, nem pedig ugrás az egyik
létformából a másikba; ugrás inkább az emberiség emberréválása volt, azóta visszaesések,
forradalmi és ellenforradalmi megrázkódtatások ellenére, szigorúan ontológiai értelemben
evolúciós folyamat megy végbe . . . Ezt az ontológiai tényállást lényegileg nem változtathatja meg, hogy e folyamaton belül ugrásszerű átmenetek is lehetnek, sőt kell is lenniük —
így mindenekelőtt a szabadság birodalmának keletkezése s o r á n . . . " (II. 185—86) A
nembeliség ebben a gondolatmenetben az a szint, amit az emberiség minden ellentmondással együtt a szabadság birodalma felé vezető úton elért. Egy-egy történelmi szinten
ezért a nembeliségnek különféle fokai vannak egyidejűleg jelen; a nembeliség uralkodó
típusa mellett megtalálhatók a meghaladott nembeliség nyomai és a jövőbeli formák
alapjai is. Ezek együtt válnak az alternatív döntések mozgásterévé. (II. 281—83)
A nembeliség Lukács ontológiai szintézisének legtöbbet vitatott kategóriája. Megfogalmazásának lazaságai, általánosságai, belső ütközései jogos aggodalmat váltottak ki a
szaktudományban. Filozófiailag mégis ebben összegeződik Lukácsnak az a kísérlete, hogy
olyan társadalomontológiát alkosson, amely az elvont gondolatot a maga szolgálati
útján, az ideológia érvényesülésén keresztül visszakapcsolja a társadalmi gyakorlathoz és
az emberi szabadság kivívásának elkötelezettjévé tegye. Ennek szellemében Lukács bizakodóan írta: „A manipulációtól való felszabadulás mozgalmát tehát az élet minden
területén az jellemzi majd, hogy az emberek magához a társadalmi léthez fordulnak vissza,
mint minden emberi gyakorlat, minden igazi gondolat megszüntethetetlen alapjához. Ez
az alaptendencia mint olyan, előre látható filozófiailag." (II. 823)
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BACSÓ BÉLA

A F O R M A UTÓPIÁJÁTÓL A Z UTÓPIA FORMÁJÁIG
(Lukács György fiatalkori művészetfilozófiájáról)

„Az igazság itt van a szemünk
nem értünk belőle
semmit.'"

előtt,

de már

(Paul Valéry)

Valéry megírta az Anti-Szókratészt, Lukács pedig a legtisztább értelemben megpróbálta kifejteni az egyedül érvényes üj szókratészi-teoretikus magatartást. Valéry
Szókratésze halála után döbben rá arra, hogy teoretikus alapállása életében hamis volt,
abban az értelemben, hogy dialógus formája sajátos jellegében monologikusan érvényesült, hogy egész kísérlete arra irányult, hogy partnere személyében szóra bíija az
istent, kinyilatkoztassa az egyedüli igazságot. A teória elpusztul, ha nem képes megújulni
értelmezési formája, így Valéry Szókratésze halálában is elkerüli a köznapi értelemben
vett megsemmisülést, mert belátja, hogy a világ új magyarázatot követel. „Attól félek,
nem volt célszerű pusztán a gondolatok láncolatán át keresni azt az Istenséget, akinek
felkutatására szántam egész életem; igaz és hamis oly ingatag és oly nyomorult érzésétől
várni őt, s arra kényszeríteni, hogy fortélyos eszmefuttatások kérésére adja meg magát. Az
az Isten, akit így lehet találni, csak szóból született szó, amely a szóba visszahull. "2
A lét-idegen Logos, a magát-állító Logos az elkülönült forma, mely követhetetlenségében arisztokratikus, s mert a kétségbeesésből születik — Lukács esszéinek ez az
alapállása —, ezért affirmativ. Magát tudja egyedül igaznak. Joggal mondja Szilasi Vilmos a
platonikus dialógust „egycentrumúnak", mely „egy igazság genetikájaként" 3 jön létre,
minden élettény megsemmisítése által. így és csak ezáltal valósul meg ez az „intellektuális
dialektika" ebben a tragikus lehatároltságban, núnt a kivívott egység önaffirmációja, mint
egyedül igaz „tekintet". De nem tagadhatjuk, hogy bizonyos helyzetekben nem vagyunk
képesek a magyarázat ezen monizmusánál többet nyújtani, csak dogmatikusan állíthatnánk, hogy minden történeti helyzetre rendelkezünk az értelmezés többsíkúságával. A
lét-idegen Logos, a magát-felmutató forma adott esetben egyetlen lehetőségünk emberségünk megőrzésére. Anti-Szókratész csak a magát megújító elmélet esélye, hogy önkritikusan bevallja, „Legmélyebb tekintetét az ember az ürességnek szánja," 4 és vallja, hogy
az igazságkereső tekintet plurális, és a dialogikus igazságkeresés többcentrumú, a látás így
tisztul, így leszünk élettényeinknek is magyarázói.
Lukács filozófiai fejlődése szakításpontokkal teli, de az egymást követő értelmezési
formák megőrzik az addig kivívott eredményeket, még akkor is, ha sok esetben csak
1

P. Valéry: Két párbeszéd. Gondolat 1973. Eupalinosz vagy az építész 12. o.
'U.o. 85-86.0.
'Szilasi Vilmos: Platon. Franklin 1910. 175. o.
4
Valéry: i. m. 82. o.
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hallgatólagosan. Itt most természetesen nincs helyünk, hogy már a drámakönyv és a
Lélek és a formák, illetve ez utóbbin belül megjelenő eltérő magyarázatlehetőségek
sajátosságait vázoljuk (pl. platonikus és történeti esszék), hanem a főtendenciát kívánjuk
felmutatni, és ez nem más Lukács egész korai teóriáját tekintve (a Történelem és osztálytudatig), mint a lét-idegen Logos és az élet egyidejű magyarázása, kísérlet arra, hogy a
formaszerű értelemmegvalósulás ne szüntesse meg az életet, illetve, hogy a teória egységes
magyarázatul szolgáljon az élet és az élet tényeinek. Egy fokozatos közelítés az affirmativ
Lógóstól a kritikai Logoshoz, filozófiailag az életfilozófiától, 5 a dualista kantianizmuson
át egy praxisfilozófiához.
Míg korábban Lukács teoretikus felelőssége 6 azt követelte, hogy az élményben egyaránt meglevő „két lelki realitást" illetően az élet mellett szavazzon az élettel szemben, s
ha kell, töredékességében is egyedül ezt tartsa etikusnak. 1912-től mindinkább egy teljesebb számvetést, a rendszerszerű teóriát tekinti helyesnek. A merev, a csoda egyszeriségével létrejövő formával szemben egy rendszerszerű tárgyelméletet dolgoz ki, mely a
forma-konstitúcióban jut érvényre. Ez az igény mutatkozik meg már a Dilthey-nekrológban, mellyel maga korábbi teóriája (az esszé) felett is ítéletet mond, „egész életén
keresztül a pszichológiai ,élmény'-fogalommal operált mint centrális fogalommal — egy
zavaros teherbíró és rendszerépítő képesség nélküli fogalommal. így lett a filozófus
Diltheyből esszéista." 7
Lukács Anti-Szókratész módján megtagadja e forma szómisztikáját, az önállító lélek
mámorát, mert ez az igazság össztársadalmilag bizonyos történelmi szituációkban üres. A
teória rendszerszerű felépítése szakít a pszichologizmussal — és ebben legszorosabb kapcsolatban áll a kortárs (Husserl) fenomenológia törekvésével — és megkísérli az értelemmegvalósulás relativizmustól mentes, szélesebb érvényű igazságkritériumait kidolgozni. Ez
azért vált szükségessé, mert bár az individuális igazságtételezés eredményhez vezethet, de
az össztársadalmilag létező igazságtalanság megszünteti a teória hitelét. A teóriának az
össztársadalmilag megvalósuló igazságkritériumait kell keresni, ez áll a forma affirmativ
létével szembeállított kritikai formafelfogás mögött. Ez az esszékorszak.lezárásának nagy
eredménye. Ezért bírálja most már Lukács Simmelt, és nevezi impresszionisztikus gondolkodónak. „Az impresszionizmus a nagy, szilárd és örök formákat ügy érzékeli és értékeli,
hogy ezek erőszakot tesznek az életen, ennek gazdagságán és sokrétűségén, teljességén és
polifóniáján;... " 8 így kerül szembe Simmellel és az életfilozófiai hagyománnyal, Laskot
és a megújított kantianizmust, az érvényességfilozófiát választva.,.. . az új filozófia (ti.
érvényességfilozófia — B. B.) számára lét és érvényesség között kvalitatív és feloldhatatlan
a különbség, ennélfogva radikálisan szakítania kell mindenfajta metodológiai monizmussal."9 Vagyis a kanti hagyomány értelmében a szférák pluralitása a cél, ezzel felújítja a
kopernikuszi fordulatból következő kritikai alapállást, így állítva elő az érvényességszférán belüli koherens létmagyarázatot. Az érvényességszféra egynemű közegében létrejön a
tiszta tárgyiasság, mely normativ, érvényes karakterét elveszti, ha létté változik. Lét és

5

Lásd ezzel kapcsolatban Márkus György fiatal Lukáccsal foglalkozó tanulmányait.
Lásd a Függelékben M. Susmannhoz írt levelet.
7
W. Dilthey. Lukács: Ifjúkori művek. Magvető' 1977. 553. o.
8
G . Simmel. Lukács: i. m. 747. o.
9
E . Lask. Lukács: i. m. 726. o.
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érvényesség abszolút dualizmusa jellemző Lask teória-formájára, mely minden megvalósulásában valamire-érvényességként tételeződik, a funkcionális anyagot egyneműsítése által
tiszta tárggyá formálja. 10
Lukács a Heidelbergi esztétikában fenntartja az élet és érvényesség dualizmusát, csak
most már kísérletet tesz arra is, hogy a létté vált érvényesség élményvalóságban való
továbbélését, illetve az érvényességi szférák és az élményvalóság közti esetleges közvetítő
mezőt megfogalmazza. Lukács tehát az érvényességfilozófia által az élményvalóság kaotikusságában megmaradó elméletek fölé akar kerülni, legyőzni ezek relativizmusát és a
koherens tárgyelmélet által megőrizni e teória hitelét. Lukács átveszi a forma valamire
érvényes (Hingelten) karakterét, másrészt Laskban ünnepli a tiszta kantianizmus filozófusát, aki az ősjelenségek felé való fordulásban „a legnemesebb kanti örökséget" éleszti
fel. Ilyen ősjelenséggé válik a lukácsi művészetelméletben — az 1912-18-ig tartó heidelbergi korszakban — а mü, és központi szerepét megőrzi Lukács egész későbbi munkássága
során. Az érvényességfilozófia tehát relativizmustól mentes objektivációelméletet hoz
létr~, így az egyes szférák áthatástól mentes lezártságával a megismerés kritikai jellegét
erősíti, s egyfelől a tárgy tisztasága másfelől a szubjektum normatívvá emelése a cél.
Most már döntő kérdéssé az válik,hogy egy ilyen érvényességfilozófiai alapállás milyen
viszonyban van a művészetelmélettel. Vagyis miképpen képzelhető el a művészet tárgyelmélete? ,A művészet tárgyelméletének tehát az a feladata, hogy megmondja, miképpen
születhetnek tárgyak valamely művészetben a stilizálás révén." 1 1 E stilizáció milyen
feltételek mellett hozza létre a mű autonóm fennállását, ezt a mű felé fordulást tartja Max
Weber 12 fontosnak, az esztétika tiszta megalapozása így érhető el. „Az itt képviselt
nézetek a műből indulnak ki, s az alkotó és a műélvező csak annyiban jönnek számításba,
amennyiben a művel lenni-kellő (seinsollende) vonatkozásban állnak." 13 A mű léte
utópikus jellegű, melyben szubjektum és objektum távolsága minimumra csökken és örök
például szolgál az emberiségnek. „ . . . a művészet problémája már első teoretikus tárgyalásánál a humanitás problémájával kapcsolódik össze." 1 4

1.
„ . . . az a nehéz művelet, hogy miképp vezessük vissza a tapasztalati formákat
esztétikai f o r m á k r a ; . . . " — írja Schiller egyik levelében Goethének. Ezzel az újkori
esztétikai gondolkodás legfőbb problémáját érinti, vagyis azt, hogy a közösségnélküliség
I
°A fiatal Lukács és Lask viszonyát érdekesen elemzi H. Rosshoff disszertációjában Zur Form des
Gegenstandsbegriffs bei Emil Lask und dem frühen Georg Lukács. Berlin 1970. Rosshoff a regény
elmélete formafelfogásában a radikális historizálást és a forma folyamatszerűségét látja d ö n t ő eltérésnek, szemben az általa monumentálisnak nevezett laski formafogalommal. Rosshoff azonban csak a
Lógósban megjelent egyetlen fejezetet („Die Subjekt-Objekt-Beziehung in der Ästhetik") ismerte à
heidelbergi kéziratok közül, így Lukácsnak a dualizmus e művön belüli feloldására tett kísérletét nem
elemezhette.
II
Előadás a fesztészetről. Ifjúkori művek 810. o.
12
Lásd Függelék.
13
Előadás a festészetről uo. 807. o.
1
"ff. Cassirer: Freiheit und Form. В. Cassirer V. Berün 1917. 124. o.
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társadalmi világában hogyan képzelhető el az esztétika autonóm megalapozása, és ezen
belül mi a viszonya az érzéki világ tárgyiságformáinak a műformákhoz. Mely esetben
válhat érvényes értelemképződménnyé a mű és ennek vonatkozásában az ember feladni
kényszerül-e érzéki lény voltát, illetve milyen feladat előtt áll az ember a művel való
viszonyában? A sensus privatus történeti-antropológiai szituációjából kell megalapozni a
modern művészetelméletét. E szituáció döntő filozófiai-antropológiai vonatkozása, hogy
„Egyáltalán nincs ideánk semmiféle szubsztanciáról," 1 s az ész minden objektív általánosérvényűséggel megalkotott ítélete illúzió, ennyiben a dialektikus ész minden rendszerszerű, a világ egészét magyarázó elmélete hamis. Döntő lehetősége marad azonban a
filozófiának, hogy kidolgozza az „azonos személyiség" 16 (Hurne) koncepcióját, mely az
ember világban betöltött helyéről kíván értekezni. Ezzel összefüggésben pedig a sensus
privatus elnyomorított világban-létének össztársadalmi kritikáját kell hogy nyújtsa
keresve autochtóniájának lehetőségeit. A hume-i szkepszissel egybehangzóan egyetlen
lehetőségünk marad, hogy a sensus privatus alapjairól egy közmegegyezésre irányuló
elméletet tartsunk szem előtt. Mindezeknek a vázlatszerű tényeknek a leszögezése után a
művészetelmélet szempontjából egy válaszút áll előttünk. „ . . . a művészet feladatáról
szóló nézeteink gyökeres megváltozása, mely többé nem az érzéki világ visszatükrözését
látja szükségképpen a műalkotásban, hanem akármely más világkép kifejezését. . . Riegl
bevezeti a művészi akarás fogalmát az eddig csak a művészi tudás fogalmával operáló
műtörténetbe." 1 7 A művészi tudás minden elmélete naturalisztikus koncepció, mely a
tudás és tudhatóság evidenciáján nyugszik — végül is ez áll a vulgármarxizmus esztétikájára is — másfelől despotikus nyugalommal állítja a világ értelmezésének monizmusát,
mint megkövetelt eszményt. Ennek világképében a tapasztalati formák és a mű formái
között nincs radikális elválás. A visszatükrözés koncepciójának világ-evidenciája jelenségszintre emeli a lényeget, és ezzel a lényegszemléletek alternatív jellegét elkorcsosítja egy
ideologikus „lényeg"-szemléletté, ezzel természetesen az autonóm művet nemlétezővé
teszi. A művészetakarás teóriája 1 8 ezzel szemben a lényegszemléletek pluralizmusán
nyugszik, vagyis a művészet ilyen autonóm létét állító elmélet a tapasztalati és esztétikai
formák viszonyában a hangsúlyt nem a deiktikus, hanem a konstitutív tételezésre helyezi.
Éppen ez a nem naturalisztikus elmélet őrizheti meg a mű és művészet társadalmi relevanciáját, azáltal tehát, hogy a műben az értelmezés variabilitását fenntartja. „ . . . a művész
különbsége a többi emberhez lényegében nem egy különös 'esztétikai' tevékenységterület
vagy egy különös 'esztétikai' embertípus sajátosságán nyugszik, hanem csak a kitüntetett
módban, mellyel a művész éppen minden ember közösségi létalapjára vonatkozik . . . A
művészet autonómiája éppen társadalmi relevanciájának alapja." 19 A deiktikusan tételező
műfelfogás éppen e közösségi létalapot egyneműsíti, mindenki számára diktatórikusán
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Hume: Értekezés az emberi természetről. Gondolat 1976. 611. o.
" U o . 4 3 7 . 0 . „ . . . az azonos személyiség, akinek a gondolatait, cselekedeteit és érzeteit a
legbensőbb módon tudatosítjuk magunkban . . . "
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Dienes László: Sejtelme egy földindulásnak. Kriterion 1977. 200. o. Lukács és Dienes egyaránt a
Galilei-kör tagjai voltak!
1
' V ö . E. Panofsky: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. V. В. Hessling Berlin 1964. Der Begriff des Kunstwollens (a husserli eidetikus karakterről) 49. о.
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282

azonosként tételezve ezt az alapot, míg ezzel szemben, valójában e közösségi létalapok
heterogén megvalósulásokként — egy életforma vonatkozásában — és dialogikus jelentésértelmezésként működnek ténylegesen közösségi létalapként. Itt értünk el Lukács Heidelbergi művészetfilozófiájának központi problémájához, éppen e közösségi létalaphoz!
A művészi tudás teóriája nem számol azzal, amit Lukács pontosan ismert fel —
Georgéről írt esszéjében —, hogy a „racionális formaérzék" mint adottság eltűnt — éppen
ez teszi szükségessé az esztétikát —, és az új szituációban a formát mint feladottságot
elemzi az esztéta. De Lukácsot nem elégíti ki a forma teoretikus racionalizációja sem,
mely a művészetet mintegy feleslegességre ítéli, „A rationalista filozófiában, ha következetesen végiggondoljuk, felesleges a művészet. Mert az a Lét, amit ő megcsinál, ami
szerinte az igazi Lét, már művészet. A művészet így egy ostoba tautológia, egy gyenge mása
a valóságban létezőnek. Mellesleg ez van a régi 'Nachahmungsteorie'-k mögött,. . . " 2 0 Az
út, amit járni kíván, tehát nem a mindent egységesítő racionalizmus, hanem választ keres
egyfelől a Lét igaz értelmére, másfelől a mű világban betöltött státuszára. így válik a forma
történeti-szociológiai értelmezése — melyet a drámakönyvtől egészen a Megjegyzések az
irodalomtörténet elméletéhez-ig megtart - oly fontossá, itt a „tudat históriai struktúrája"
és a műforma szociologikus interpretációja (stílus, hatás, közlés.. . ) együtt megfér. A
forma mögött már a drámakönyvben is a világnézet áll. Lukács a „végig-elmenés"
teoretikusa, azonban nem áll meg itt, éppen a maga által megjósolt utat járja be. „ . . . a
folyton változó formafogalom nem záija ki az esztétikát, csak helyenként — konkrét
esetekben — korrigálja alkalmazásait, arra kényszerítvén ezáltal, hogy még mélyebbről
fogalmazza meg állandó fogalmait, oly mélyről, hogy azok (az ő nézőpontjából) minden
változást magukba fogadhassanak." 21
A művészetfilozófia első fejezete a Megjegyzésekben vázolt lehetőséget, ti. a közlés
szociálisan végbemenő aktusát mint élmények közlését teszi kérdésessé. A már ott is
elemzett inadekvációt (félreértést) — mely a forma sajátossága — teszi elemzés tárgyává. A
„racionális formaérzék" 2 2 megszűnte egy merőben új helyzetét hozza létre az emberi
kommunikációnak, a jelentések és élmények kommunikálhatóságának. Lukács analízise
arra irányul, hogy e történeti szituációt leírja, és a művészetmegvalósulásokat ebben a
tragikus kommunikációképtelenségben elhelyezze.
Ennek az első fejezetnek a fő problémáját úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a kommunikációképtelenség mint össztársadalmi állapot elkorcsosító hatással van a művészetre, ill. az
új érintkezési formák között kell elhelyezni az új esztétikai teóriát. A műalkotás mint a
közlés vehikuluma éppen az elkorcsosodást fejezi ki. Ez az elmélet, mely a történeti állapot
emberidegenségét észreveszi, a művészetben azt az eszközt látja — és itt a hangsúly a mű
ilyen felfogásán van - , melyben az élményvalóság tragikusan magára hagyott individualitása a másik emberhez fordul, és a tőle jövő szó (jelentés) adekvát kifejezését felleli.
„.. . a világ, amely körülvesz bennünket, megszabadul gyakran nyomasztó kuszaságától
és kínzó némaságától, egyszerűvé, világossá, közlékennyé és magától értetődővé válik. Az
emberek nagy közlésigénye, mely csupán közösség és egység utáni még mélyebb vágyuk
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tompított formája, itt az életben maradandó beteljesülést és életigenlő igazolást talál." 2 3
Ami itt beteljesedik, az nem más, mint a mű formáitól elidegenült önkényes jelentésadás,
amely csak úgy nyerheti el az „adekvát" közlés jutalmát, hogy nemlétezővé teszi a
művet. Ami azonban létrejött, az egy nem mellőzhető tény az autonóm művészet kora
óta - melyben a befogadás, mint formakonstituáló tényező merült fel - , mivel az adekvát megértés nem általános, hanem individuális lehetőség, a művészet-„megsemmisítés"
ilyen eshetősége fennáll. Lukács esztétikájának — a modern kor analízisét illetően - ez
jelentős megfigyelése. „A közlésben jut kifejeződésre hogy a lény nem tud önmaga
lenni, ha a másik nem tud önmaga lenni. Az ember csak akkor lehet teljes, ha az, akivel
együtt van, t e l j e s . . . " 2 4
Az inautentikus közlés az élményvalóságban, a mindennapi létben magányosságra ítélt
ember egyetlen közlésformája. A szórakozott (Benjamin) és a forma-megsemmisítést
elkövető recepció csak az ember világban-létének esztétikai kifejeződése. Az így deformált
művészet az értés illúziójával szolgál az embernek, s a köztük levő űrt látszólag betölti. Az
önmagává-válni-nem-tudó ember adja Lukács emberkoncepcióját, az az ember, mely az
élményvalóságot „természetes állapotának" érzi. A nagy probléma az, hogy „ . . . nem
művész emberek mély művészet iránti szükségletében,. . . " 2 5 és ebből létrehozni a
művészet autonóm teóriáját. Ez a szükséglet arra irányul, hogy a művészetben az „egész
ember" egy teljes világot keres, de ez csak azáltal jut érvényre, csak azáltal autentikus a
recepció, ha az „egész ember" a mű formái által autentikus maga-megértést hajt végre. A
szükséglet mögött radikális önbeteljesítés vágy áll, individuális életforma választás. Ezért
oly fontos Lukács kritikája az olyan nézetről: „ . . . amely az egyes minőségi élményszubjektumokban ugyanazt a minőségi, tehát végső soron élményszerű és átélhető szubsztanciát látja, s azt tekinti az adekvát közölhetőség magyarázatának, metafizikát feltételez. . . . " 2 6 A tapasztalati és esztétikai formákat deiktikusan tételező művészetelmélet
éppen ezt a követelő egységes szubsztanciát gondolja el a mű magyarázatául, ezzel
szükségszerűen megsemmisítve a forma felé forduló befogadó autonómiáját és autentikusságát, mivel minden szükséglet számára feltételezi a célt, melyet csak el kell érnie. A
szükségletek ilyen elkorcsosításával él minden művészetelmélet, mely a müvet egyetlen és
adott értelemmegvalósulásként gondolja el, megszüntetve ezzel a művészetben mindig
meglevő immanens állapotkritikát, mint az ember önkritikáját. „A művészet mint Tcifejezés' önmagában önállótlan, transzcendálódó esztétikát követel, a félreértett és mégis ható
mű immanensei."21
A transzcendálódó esztétika szándéka az egységes szubsztanciával nem más, mint hogy
az esztétikai ítéletet „objektíven" megalapozza, és ezáltal elkülönítse mindenfajta szubjektív ízlésítélettől. 2 8 Holott a polgári fejlődés forradalmi újdonsága a művészetelmélet vonatkozásában éppen az, hogy követelően állítja az ember elé a szubjektív ízlésítéletet mint
egyedül érvényes műre-irányulást. E műszemlélet autonóm individualitást követel, és ezen
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belül a közösség auratikus-történeti evidenciája elképzelhetetlen. A műre irányuló távolságfelvétel - mely a benjamini aurafogalom lényegét adja - mindig a befogadó lényegszemléletének mint a léthelyzet individuális öntisztázásának eredménye. A közösség,
mely ezen az úton előáll, pusztán a befogadó szubjektumok radikális szükséglet-közössége,
mely nem adottság, hanem feladottság - posztulatív karakterű - , így a szubjektív
auratizálás a végső igazság. ,Az átadás lehetősége tehát csak valamely egészen elvont
nembeli közösségre u t a l h a t , . . . de nem tud a szubjektumok között a tiszta élményvalóságon belül semmi valódi közösséget felmutatni." 2 9 (Lukács kései esztétikájának nembeliség koncepciója tűnik itt fel, de összevetésükre itt nem vállalkozunk.)
A félreértést Lukács a Művészetfilozófiában a közlés össztársadalmi jellemzőjévé
transzponálja, ennyiben esszéinek egzisztencialisztikus hagyományát folytatja. A „félhomály anarchiáját", az élmény valóságot így jellemzi: „ . . . megszüntethetetlen vágy a
közlés után, általános hit abban, hogy csakugyan azt közöltük, illetve azt fogtuk fel, amit
kellett, olykor-olykor felderengő rémület, hogy a kifejezés egyetlen eszköze sem megfelelő, és heves vágy, hogy az ezáltal keletkező szakadékot áthidaljuk - vagy elfedjük." 3 0
Az inadekvát közlés tragikus életszituációja minden értéket és értelmet relativizál, az
önmagává-lenni-nem-tudó lény teljesen kiszolgáltatottá válik tőle idegen hatalmaknak.
Mármost a lukácsi formafelfogás az élettel szemben „megszilárdulni" vágyó szemlélet,
mely kísérlet az élményvalóság anarchiájától elváló érvényességi szféra létrehozására. Az
érvényesség mint léttől elváló, egyben ennek a létnek a kritikája is. A félreértés kategóriáját Popper Leó dolgozta ki s általa egy autentikus formainterpretációt, 31 amely tehát
arra irányul, hogy a jel és nyelv létszerűen meglevő értelemnélküliségét az esztétikában
legyőzze. A műforma intencionális jelentésadásában a konvencionális formákat, a mindennapi közléssémákat megsemmisíti, és „Sollen"-ként áll szemben a befogadóval. A félreértés aktusában pedig a befogadó hajt végre élményredukciót, mely által a művet mint
„zárt világot" szemléli, önnön világnézetének perspektivikus rövidüléséből, a távolságfelvétel egyszeriségéből. A félreértésben hangsúlyossá válik, hogy a „ . . . műalkotás egységét és változatlan identitását nem mint izolált jelentésszerkezet birtokolja, mert az ember
а mű alkotói és befogadói együtt-teremtésében saját egzisztenciális egységét és önidentifikációját k e r e s i . . . " 3 2 A Sollen beteljesítése tehát a kellő inadekváció, mellyel az ember
közfelfogásává kívánja tenni saját távolságteremtését, individuálisan kivívott auráját. Ez az
esztétikai sensus communis tiszta világa, mely azonban elkerülhetetlenül mindig az etika
és filozófiai antropológia irányába elcsúszik. Csak a tiszta platonikus esztétika feltételezi a
művet „azonos tárgyiasságként", 3 3 interszubjektív azonosságként, de ezáltal a magánvaló
művet teszi elmélete centrumává, amely azonban üres fogalom, így nem nyerheti el az
interszubjektív érvényességet, lngarden nem tart ki mereven álláspontja mellett, és figye-
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lemmel kíséri a konkretizációban — félreértésben - megvalósuló művet. „ . . . a mű a
konkretizációban szükségképp inadekvát módon mutatkozik meg . . . " 3 4 Az „intencionális tárgy", a mű a tudati konstitúciókban változik, vagyis tudati, alternatív teremtő
aktusokban konkretizálódik, és így minden befogadó számára „azonos tárgyiasságként"
való tételezése elképzelhetetlen egy immanens esztétikában. Az immanens esztétika célja
sokkal inkább az „azonos személyiség" (Hume).
Lukács teóriájában minden tragikus létinterpretáció eUenére a normatív szféra, az
esztétika vonatkozásában egy „nem-ideák" általi közlékeny megértés kontűijai tűnnek
fel. Ez a felfogás tehál megszünteti a mű — mint kifejezés — problémamentes létét, mint
mozdulatlan identitást és feltételként az individuálisan létrejövő identitást, mint egy
jövendő dinamikus-kritikai közérzékelés tényezőjét, mint a „néma közösség" fórumát
követeli. Ami tehát e teória hitelét adja, az az előfeltevések legitimitása, mellyel nem
szolgálja a negatív létállapotokban élő, identitásdiffúzióba kényszerített vagy éppen
autoritatívan indentitásra szorított emberiség állapotának jóváhagyását, ez a mindenkor
megújulni tudó kantianizmus nagysága Lukács elméletében.

2.
Lukács kérdésfelvetésének — hogyan lehet műalkotás? — lényege éppen a legitim
előfeltevések kidolgozása, vagyis olyan művészetelmélet elgondolása, amely mentes minden metafizikától és pszichologizmustól H.-G.Gadamer főművében azonban az élményesztétika mintájaként tárgyalja 35 a lukácsi elméletet, melyben szerinte a mű egysége
felbomlik az élmények sokaságára. Ezzel szemben, véleményünk szerint a lukácsi élményfelfogás mentes minden relativizmustól, nem „üres forma"-ként tételezi a művet, hanem
az élmény értelmét feltárva a mű egységére tör a normatívvá vált, a káoszt legyőző
élményben.. „ . . . az esztétika számára az élmény mint élmény értelme a probléma, és e
kérdés megválaszolása csak egy érvényességi formának, az érvényesség egy autonóm
szférájának a tételezése lehet." 3 6 Sőt hangsúlyozottan elhatárolja magát az élményt
túlbecsülő esztétikáktól, „ . . . kizárólag az élményre felépülő esztétikának az az előítélete, hogy nemcsak túlbecsülni az eredeti látomás jelentőségét, hanem el is szigeteli és meg
is merevíti az első intuíció állapotában." 3 7 Véleményünk szerint éppen azt hajtja végre
Lukács fiatalkori teóriája, amit Gadamer követel, 38 hogy a mű-világ és a világban levő mű
megszünteti létünk kontinuitásában az élmények diszkontinuitását és pontszerűségét, és
legvégső szándékában az esztétikai tudat — és látensen — a történelmi tudat kritikáját
nyújtja. Végeredményben csak ez biztosílja legitimitását. Hogyan?
Lukács pontosan elkülöníti a fenti kérdés megválaszolására irányuló megközelítéseket,
úgy mint fenomenológiát, műalkotástant és transzcendentálpszichológiát. A középsőt
soha nem írta meg, az első és utolsót a következőképpen határolja el. „A transzcendentál-
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pszichológia számára a tárgyiasság mindig csak a tételezett, érvényes magában való mü
módosulása, a fenomenológia számára viszont a mű tételezési lehetőségéhez való közelítés
valamely fokozatának objektivációja..'. . " 3 9 Az első a befogadást magyarázza, míg az
utóbbi az alkotás feltételeit tálja fel.
Az eddig kifejtettek értelmében Lukács számára elképzelhetetlen a „régi művészettan," 4 0 amely valamiféle „szabályát" adhatná az alkotásnak és befogadásnak, de ennek
komikuma csak akkor teljesedik ki, ha az esztétikai ismeret és az eredeti esztétikai
érvényesség (mű) közti szakadékot feltártuk, vagyis létrehoztuk a mű immanens szemléletét az érvényességszférában. Lukács teóriája azonban soha nem tudott pusztán a
magánvaló mű álláspontjára helyezkedni — miként ez lett volna az esztétika harmadik
fejezete, de csak töredékét készítette el. Számára sokkal fontosabb volt az élet szempontjából relevánssá váló mű státusza, a formává váló mű érvényességének létkritikája. így válik
a stilizáció döntő szemponttá az esztétikai fenomenológiában, melyben a folyamat végén
a stilizáció aktusában részt vevő szubjektumok egy „közös világhoz" jutnak el, de csak
azáltal — és így igaz a stilizáció —, hogy benne mind az „egész", mind az „ember" meg
kell hogy őrződjék. így „ • • • úgy foghatjuk fel az esztétikai fenomenológiát, mint a
szubjektivitás önfelszabadítási folyamatát énhezkötöttségétől, mely önfelszabadítás csupán az út végső szakaszán az esztétika stilizált szubjektumának elérésekor oldható meg
teljesen." 41 A lényeges tehát az, hogy Lukács számot vet az élményvalóság „egész
emberének" világban-létével, és az esztétika megalapozását csak ebből kiindulva tartja
helyesnek. Ezt láthatjuk a stilizációt jelentő kategóriák végigkövetésekor.
Azzal, hogy Lukács felismeri a „szabályt adó" esztétika lehetetlenségét, és hogy
elmélete számára csak a stilizációban formára jutó műfelfogás lehet érvényes, ezzel
döntően változik meg a valóság (élményvalóság) és a mü közti viszony megítélése. Az
előbbi alapján álló műfelfogás — ha egyáltalán lehet így nevezni ma is létező változatát —
azt feltételezi, hogy a művet illetően egyetlen objektív valóság létezik, illetve a műre törő
szemlélet az egyetlen történelmi igazságot képviselő történetfilozófiát fejezi ki. Míg
Arisztotelész poétikája a történelemfelfogás, a szemlélet evidenciáján nyugodott, és vált e
kánon a személeti evidencia megszűnte után üressé, addig a modern fejlődés sajátosságánál
fogva csak egyetlen lehetőséggel bír, és ez nem más, mint a formára irányuló alkotói és
befogadói történetfilozófiai
választás evidenciája. Míg az előbbi — annak ma meglevő
naturalisztikus változata - problémátlanul tételezi az anyag és forma viszonyát, addig
Lukács a stilizáció legfontosabb aktusában, a „nézőpont"-választásban az anyag és forma
alternativitását és a létrejövés pluralizmusát hangsúlyozza. „ . . . nemcsak egyetlen olyan
'nézőpont' lehetséges az egész élményvalósággal kapcsolatban, amely szimbolikus-utópikus új valóságot hoz létre, hanem a 'nézőpont' imént meghatározott fogalmával együtt
tételeződik megvalósítási lehetőségének plurális jellege . . . A 'nézőpontok' sokasága lehetetlenné teszi, hogy a mű egyenes vonalúan nőjön ki a valóságból... Az esztétikai anyag
és forma harmónia praestabilitája tehát csak a szervező 'nézőpontra' vonatkoztatva
létezik . . . " 4 2 A művészi stilizáció a nézőpontválasztás tettében az élményvalóság ele-
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mein egy egyneműsítő redukciót — konstitutív ignorálást — hajt végre, melynek következtében a szubjektumoktól elkülönülő zárt, teljes-végtelen utópikus valóságot konstituál. A
stilizációban ezáltal az élményelemek megtisztulnak, és egy csak az adott nézőpontból
következő viszonylatrendszert vesznek fel. Ezáltal a stilizáció a művészi értelemadás
folyamata, radikálisan követelt világnézetválasztás. „ . . . minden esztétikailag konstitutív
nézőpont' azáltal, hogy önmagában zárt világot képes teremteni: világnézet, és alkotását
áthatja formájának e világnézetével." 4 3 Ez jelenti tehát a stilizációs folyamat önfelszabadítási jellegét, melyben az „egész ember" számára létszerüen adott dologi idegenség
dinamikus egyneműséggé válik. A fenomenológiai redukció megszünteti az élményszerűen
adott anyagot, és teljes intenzitásával az „univerzális anyag" felé fordul. A dinamikus
egyneműség mint utópikus valóság a transzcendentális formában fellépő művészetakarás
bonyolult folyamatában jön létre.
A „nézőpont" és a mű között a lukácsi fenomenológiai leírás számtalan tényezőt, kategóriát emel ki. A disszonancia az a legátfogóbb kategória, amely az „átélt és az utópikus
valóság között" kapcsolatot teremt. A disszonancia annyiban lesz a mű valóságának előfeltétele, amennyiben a világnézetszerű nézőpont lényegét adva, beépül a formakonstitúcióba. Ebben a folyamatban a disszonancia mint időbeli-történeti élmény megszűnik egyedi-történeti kategória lenni, és sorsszerű-szimbolikus, időtlen ténnyé válva a mű előfeltételévé lesz. Mivel a disszonancia éppen az idegenszerűségben megrekedt tárgyiasságok ellentmondását éleszti fel, így egyértelműen az új élményformák létrejöttét szolgálja. Míg ennek
hiányában a mű ilyen új-ságot nem tud felmutatni. „ . . . minden műalkotás, amely bármilyen mély, igazi vagy forró hatást köszönhet is bármilyen mindennapi, tartalmi közléssémáknak, érthetetlenné kell váljék, mihelyt e sémák — történelmi létfeltételeik elmúlásával — eltűnnek.. , " 4 4 Számunkra itt most nem lényeges e leírás részletezése, nem követjük a nézőpontot a motívumig, érzületig, a disszonanciát a feladatig, a lényeg az, hogy
„ . . . a feladat amely elé a tragédia (és természetesen minden műalkotás — B. B.) kerül,
megoldási lehetősége . . . ama formáktól függ, amelyek képesek és hivatottak arra, hogy —
kizárólag immanensen esztétikai elvek szerint — objektiválják." 45 Immanens esztétikai
létrehozás az élményforma (mely mögött a feladat áll) és a technikai forma (mely mögött
az érzület — mint „ . . . a zűrzavarból és a valóság okozta szenvedésből a megváltáshoz
hazataláló világnézet" — áll) egymást áthatása, csak így jön létre a mű.
Az igazán jelentős műalkotás alapjául szolgáló anyag élménygazdagság adottság-léte
semmi, ennyiben a konkrét történelmi létfeltételek tagadása, megvalósulása feladottságlétként teremt értéket. E feladottság karakter tehát, mint a szubjektum szubsztancia
akarása jelenik meg, úgy mint saját történelmi adottság-létének immanens kritikája, mint
egy folyamat — nevezetesen a szubjektiváció, miként Lukács nevezi —, melynek végeredményeképp egy világ áll előttünk, egy mikrokozmikus teljesség. Ezt a feladottság karaktert
a mű az alkotó formaadása, a művé teljesedés után is megőrzi, ennyiben döntő Lukács
formafelfogásában a forma formáns (alkotó) és a forma formata (befogadó), mely által a
mű adottsággá transzponálását tagadja, amelynek a mű megsemmisítése az eredménye. A
lukácsi szándék szerint felfogott mű teremti meg az általa létrehozott utópikus valóság és
43
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a szubjektum minimalizált idegenségét. Az itt megjelenő távolság éppen minden mű értékjellegének kritériuma, vagyis ez minél kisebb, annál inkább teljesedik ki a mű a mindkét
oldalú formakonstitúcióban világgá, ennyiben érték és értékmegvalósulás a mű —
mint Lukács feltételezi. A feladottság karakterrel analóg felfogást találunk az ingardeni
fenomenológiában, tudniillik a létautonómia és létheteronómia megkülönböztetésben. Az
intencionális tárgy, a mű
létheteronóm képződmény, mely a létautonómia értelmében semmi." 4 6 Csak míg lngarden számára a létheteronóm tárgy szükségszerű korrektívumaként meglátott intencionális aktus nem nyerheti el teljes esztétikai konzekvenciáját,
mert lngarden elméletében a tárgy létautonóm léte az igazi lét. A művészet szempontjából
elgondolt tárgyelmélet éppen ott kezdődik, ahol lngarden visszatér: a tulajdonítottságnál.
A tulajdonító intenció a mű-tárgy lényege. Ezzel szemben lngarden így ír: „A tulajdonságok csupán intencionális 'tulajdonítottsága' esetén a tisztán intencionális tárgy tartalmában semmi sincs, ami saját létalapot kölcsönözhetne neki." 4 7
A létautonómia felé szorított művészet semmi, világban-létének döntő jellege a létheteronómia, csak ebben a létében nem lesz pusztán metafizikus minőségek hordozója,
másfelől a mindennapi lét tisztátalan állapotából nyert igaz valóság. A mű éppen a
végtelen számú ráirányuló aktusban jelentésszerű és értékteli. „ . . . A tisztán intencionális
tárgy lényegéhez tartozik, hogy konstitúciók véges sora sohasem vezethet teljes konstituálódásukhoz — . . . " 4 8 A mű lényege tehát éppen az, hogy a befogadói konstitúcióban
(forma formata) heteronóm létté, vagyis minden korábbi szemléleti világgá-válástól radikálisan eltérővé lesz, mert mögötte egészen más befogadói kvalitásérzék (világnézet) áll. A
normatív distancia csak Sollen, amelynek mindenki csak annyiban tesz eleget, amennyiben vállalja énjének maximális kritikáját mint radikális szükségletet. A sensus communis
csak posztulátum, de történetisége éppen a fenti értelemben vett radikális szükségleten
nyugszik. Ennyiben az esztétikai tudat affirmativ evidenciáját — ideologikus igazságtételezését - legyező müvészetfelfogás a történelmi tudat kritikájává válik. így a művel
szemben szükségszerűen lép fel a követelmény, hogy intencionális karakterét mindvégig
megőrizze, ezt jelenti Lukács megfogalmazásában, hogy „ . . . csak a korlátlan változatossággal félreérthető mü képes minden korban és mindenkire hatni." 4 9 Az ingardeni
fenomenológia és a lukácsi érvényességfilozófia számol a történetileg változó művel,
ennek értelmezése jelenti a legfőbb problémát mindkét elméletnek, míg lngarden hajlik az
ideális fogalmak általi jelentésadásként értelmezni a művet, így a mű-tárgy minden
interpretációs aktusban azonosként jelenik meg, így tünteti el a történelmi változásnak
kitett mű pluralizmusát. Addig Lukács a tárgy azonosságát, mint követelt „nem-ugyanaz"
azonosságot tételezi — egyetlen helyes tárgyelméletként — „ . . . az alkotó által létrehozott és a befogadó által élvezett mű nem, 'ugyanaz'. . . " 5 0
A művészetnek csak ilyen tárgyelmélete biztosítja az immanens esztétikát, és benne
Lukács — a modern fejlődés sajátosságát pontosan észrevéve — a művet „antropológiai
tényként" (Barthes) kezeli, vagyis minden a befogadói individualitástól elváló lényeg
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tételezése üres a művet illetően. Ezt magyarázza a Lukács által kiemelt két érvényességi
minőség az alkotottság és a „nem-kierőszakolhatóság" - az értelemmegvalósulás szempontjából - , mert a befogadás mögött mindig a készenlét spontán mű felé fordulásának
kell állnia. A mű „antropológiai tény" volta tehát abban nyilvánul meg, hogy érvényességét csak a normatív szubjektumok által nyeri el - vagyis az emberi lényeg felé
fordulásában —, melyet a mű feladottságában követel. Ennyiben Lukács minden relativizáló esztéticizmustól távol áll, a végső értékig való elmenést követeli, így válik a
problematikussá lett - új megalapozást igénylő — modern művészet és egyidejűleg ennek
hátterét adó valóság kritikusává.
A veszély világos, melyet Popper Leó így fogalmaz meg: „ . . . ahol egyszer az élvező
érez, ott mindent megérez: ott érzi a semmit is, és így a művész a semmi alkotja." 5 1 Az
élvező érzése a lényegszemlélet megtagadása, a semmi érzése a mű meghamisítása és nem a
kellő normatív félreértés. A semmi a forma mellőzése, illetve a forma helyére így bármi
behelyettesíthető. De a dologszerűvé — létté — váló mű éppúgy antropológiai jellegét
igazolja. így a művészet történetfilozófiájának minden hegeli sematizációja már a művészet történelmi alapjaiból következően lehetetlen. Egyrészt, mert a formateremtés individuális világnézetválasztás, az akarás egy lehetősége, mely evidenciává csak az epigonok
kezében válik. A művészet forma- és stíluspluralizmusban él tovább. Másrészt a készenlétben felvett távolság — auratizálás — szükségszerűen eltérő. 52 „A művészet történetfilozófiájának tárgya az értelmes egyszeriség kategóriájává vált egyes."53 így érvényes Max
Raphael kijelentése, miszerint „ . . . minden történelmi korszaknak nemcsak saját művészete, hanem saját művészetelmélete van, éppenséggel nem a művészet, hanem a történelmi lényege által feltételezetten." 5 4 Mármost a Lukácsi teória hitelessége abban áll,
hogy mentes minden történetfilozófiai jövendőmondástól, ebben az értelemben az esztétikai fenomenológiai induktív megalapozás a járható út szerinte; ettől való minden eltérés
már a művészet metafizikáját, eredményezi. Lukács az ember felé fordul, követelően
benne látva meg — az ő konstitutív, normatív aktusában — az érvényesség egyetlen
momentumát. Véleményünk szerint ez a beállítottság tehát a szubjektum tárgykonstitutív
megismerése az, amely továbbvezette Lukácsot a Történelem és osztálytudat praxisfilozófiájához. „A művészet elmélete és története egymással, és mindkettő egy általános
(materialista-dialektikus) alkotáselmélettel
mint össztörténettel szoros összefüggésbe
kerül." 5 5

3.
A korábbiakban azt emeltük ki, hogy Lukács számára a dualizmus és a tragikus
kommunikációelmélet e valósággal való mély és kritikai számvetés eredménye volt, de arra
is utaltunk, hogy a Heidelbergi esztétika (1916—18) lapjain Lukács, az élményvalóság és a
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normatív szférák, az élményvalóság embere és a normatív szubjektumok között a közvetítés lehetőségét keresi, vagyis az érvényesség egzisztencia vonatkozásait elemzi. Ezt a funkciót tölti be a kultúra.
A kultúra a világ megformálásának, tételezésének nem autonóm módja, formaszerkezetében a tárgyiasságok olyan világát feltételezzük „ . . . amelyet más tételezések . . . már
megformáltak." 5 6 Tehát a kultúra nem teremt új tárgyiasságokat, hanem ezek új szerkezetét hozza létre. Lényege tehát éppen az, hogy nem szünteti meg az eredeti tárgyiasság
intencióit, hanem új összefüggésbe helyezi. A művészetfilozófiában (1912—14) sem a
kultúra, sem az itt felmerülő kérdés — milyen az élményvalóság tárgyiságformája? — nem
jött szóba. Az élményvalóságot Lukács itt olyan objektum szerkezetként — vegyes tárgyiasságként — írja le, melyben a tárgyak érvényessége „zárójelbe kerül" és létté változik.
Tehát az emberrel a legközvetlenebb átéltség viszonyába kerül. A kultúra közvetítő
szerepe abban nyilvánul meg, hogy egy korszak létrehozta érvényesség- és értékgazdagságot megőrzi, hagyományozza. Mármost minden kultúra annyiban válhat — Windelband
megkülönböztetésében — megadott kultúrából feladottá, amennyiben a benne világszerűen
fennálló tárgyszerkezetek sémája mindenki számára az értés és megértetés lehetőségét
adja. A megadott kultúra a képződmények megszilárdult rendszere — Lukács A regény elméletében hegeli-(marxi) terminussal második természetnek nevezi - , mely „nem tud már
közvetlenül lélekké válni." Ennyiben tehát valódi funkciója megszűnik, csak annyiban
lehet ténylegesen hagyomány (érték-érvényesség) -őrző, amennyiben továbbépülővé, feladottá tud válni. „ A k i . . . azt találja, hogy a történelmi fejlődés specifikus mivolta épp
egy fogalmilag meg nem határozható időben tényleges történésnek továbbhaladó alakulásában van, az a múlt és a jelen megértéséből csak a feladatait dolgozhatja ki a jövendő
kultúrának, s a majdani megvalósulásukba vetett bizalom mértéke ebben az esetben nem
lehet többé a megismerés dolga, hanem csak a meggyőződésé és a világszemléleté."51 A
jelen megértésére irányuló világszemlélet annyiban működik, amennyiben a jelen tárgyiságformái transzcendálhatók, és csak annyiban beszélhetünk a kultúra épüléséről, amenynyiben a kultúrát adó formák mindenkinek demokratikusan az értés és önkifejezés
nyilvánosságát és világosságát nyújtják. A polgári kultúra - melyet Lukács kritizál - affirmativ kultúra (Marcuse), amely „az izolált individuum szükségletére válaszol az általános
emberiséggel, a testi nyomorra a lélek szépségével, a külső szolgaságra a benső szabadsággal . . ,". 5 8 A kultúra kritikai felfogás — melyet Lukács szisztematikusan gondolt végig az
1918—23-ig terjedő időszakban — lényegében a transzcenzus feltételeit, minimális lehetőségeit keresi, vagyis azt, hogy a monologikus univerzumot megbontsa, és a fennálló
kritikájával növelje a dialogikus univerzum (Mead) esélyeit. Lukács számára sohasem a
transzcendentális tételezések tiszta világa a fontos lehatároltan, hanem az így létrehozott
tárgyiságformák visszavehetősége, emberi elsajátítása. így lesz a Történelem és osztálytudat formakritikája a legszorosabb kapcsolatban egy é/er/owwkritikával, a kritikai elméletben a forma és ember elkülöníthetetlen. Csak ebben a szerkezetben tehetünk nem
apologetikus kijelentéseket egy társadalmi struktúráról, és tételezhetjük az emberi szemé-
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lyiséget mint a társadalmasulási folyamat eredményét és mint a kialakult nyilvánosság
ellenlábasát. 59 A kultúra csak a szociális változásban őrizheti meg érvényességtartalmát,
mert ebben a forma mint az ember önlényege áll előttünk. Ezért lesz Lukácsnál ,,az
ember öncélúsága a kultúra szociológiai előfeltétele." 60
A történelmileg fennálló tárgyiságformák, mint tényszerű, konvencionális érintkezési
formák az értés minimalizált feltételét adják, ilyen feltételek közepette a nyelv „ . . . ki
van téve annak a sorsnak, hogy épp annyira szolgál az emberi gondolatok elleplezésére,
mint kinyilvánítására." 61 Az ember, aki történelmét e tárgyiságformák között éli meg, és
érzi ezeknek szorító hatását, elsősorban a nyelvi irracionalitás, az embertől emberig
húzódó némaság megszüntetését tűzi ki célul. így igaz Apel filozófiai intenciója: „Kiélezett formában azt mondhatjuk: az 'első filozófia' többé nem a 'természet' vagy a 'dolgok'
vagy 'létezők' lényegének vizsgálata (ontológia), és nem a 'képzetek' vagy a 'tudat
fogalma' vagy az 'ész' feletti reflexió (ismeretelmélet), hanem a nyelvi kifejezések 'jelentése' vagy 'értelme' feletti reflexió (nyelvanalizis)".62
A nyelvanalízis a klisévé merevedett
köznyelvi használat megisztításával az értés feltételeit biztosítja, így jelenik meg az állapot
realitása. De mi biztosítja e megtisztítás széles társadalmi érvényességét?
Az állapot realitása posztulátum, mint ahogy a nyelvanalízis interszubjektív érvényessége egy posztulatív konszenzuson, egy ideális kommunikációs közösségen nyugszik. A
funkcionáló nyelvjáték (wittgensteini Sprachspiel) a megértést és értelmes viselkedést
nyújtja. ,,Ha megváltoznak a nyelvi-játékok, úgy megváltoznak a fogalmak és a fogalmakkal a szavak jelentései" 6 3 , és a nyelvileg tisztázott helyzet, az életforma — és annak tárgyiságfeltételei — elmozdulása bekövetkezhet. A mindenkori kultúra affirmációja azonban beépíti a változás új elemeit, ezzel a kommunikáció ismét a semmibe veszik. „A
kommunikáció fejlődése nem csupán elvont fogalmak kérdése, hanem az a folyamat,
amelynek során az ember belehelyezi magát a másik személy attitűdjébe és jelentéshordozó szimbólumok segítségével kommunikációt l é t e s í t . . . a probléma éppen abban
rejlik, miképpen szervezhető meg az ezt a folyamatot lehetővé tevő közösség. . . Mindaddig nem valósulhat meg az ideális emberi társadalom, amíg egyének nem tudnak osztozni
azok attitűdjeiben, akikre befolyással vannak a maguk sajátos funkcióiknak gyakorlásában." 6 4
Az affirmativ kultúra despotikus hegemóniájával a kritikai kultúra demokratikus
hegemóniáján alapuló konszenzusát (Gramsci) állítjuk szembe. A fiatal Lukács teóriája a
dialogikus univerzum megvalósulásának feltételéül a politikai univerzumot, a demokratikus nyilvánosságot állította.
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Képessége és hajlama szerint Erdély Széchenyije lehetett volna; alacsony társadalmi
helyzete megakadályozta ebben.
Székely nemesi családból származott, de hiába végezte el kitűnő eredménnyel Kolozsvárt a jogi stúdiumokat, szegénysége miatt katonai szolgálat fenyegette; végül kishivatalnokként élte le életét, rövid bécsi tartózkodása után mindvégig Kolozsvárt. Előmenetelében akadályozta vagyontalansága és unitárius vallása, megannyi hátrányos körülmény
kora társadalmában.
Irodalmi ambícióit Döbrentei Gábor, az Erdélyi Museum szerkesztője támogatta, s
felhívta rá Kazinczy figyelmét. Az irodalom vezére sokat várt új hívétől, buzdító verset s
leveleket írt hozzá. A húszéves iíjú azonban elkeseredetten válaszolt: „Én Marsnak
lekötelezettje vagyok, s tőle lehunyják a Múzsák szemeket." Erejéből néhány fordításra
telt: magyarra ültette át Goethe Iíjú Wertherét, Schiller Don Carlosát és Mme de Staël
Corinne-ját, de munkáinak nem talált kiadót. Belekezdett még Erdély történetébe, aztán
hosszú időre eltemette irodalmi ábrándjait.
Társadalmi reformtörekvései végigkísérték — többnyire siker nélkül — egész életét.
Kaszinó, zenetársulat, múzeum, segélyegylet, vívóiskola, népszerű folyóirat: minden
efféle tervezgetésben benne volt, vagy ő maga a kezdeményező, de társadalmi tekintély
híján javaslatait egy-egy arisztokrata neve mögött meghúzódva kénytelen előadni.
Dédelgetett tervei közül egy valósult meg: nyugat-európai és amerikai utazása.
Alapos földrajzi és államtudományi olvasmányokkal fölkészülvén, 1830. november 3-án
indult el Kolozsvárról, egy erdélyi gróf társaságában, aki soknyelvű tolmács-szolgálatai
fejében nyilván anyagilag támogatta. Bécs, München, Strasbourg útvonalon december 4-én
érkeztek Párizsba; onnét 1831. március 13-án mentek tovább Belgiumon és Hollandián át
Angliába, s április 18-án kötöttek ki Londonban. Itt július 26-án szálltak ismét hajóra, s
harminckilenc napi hajózás után pillantották meg az újvilág partjait. Az amerikai körút
november 23-ig tartott; 1832. január 14-én léptek újból európai földre a Le Havre-i
kikötőben.
Úti jegyzeteiből hazatérte után Bölöni Farkas Sándor könyve formált; a nyugateurópai rész azonban több mint száz évig kiadatlan maradt, csak az Útazás Észak
Amerikában jelent meg 1834-ben, a cenzúra miatt csonkán ez is. Szinte példátlan eset az
akkori magyar irodalomban: egy év múlva második kiadást ért meg. Ekkor betiltották;
későn, mert addigra „hatott a méreg". „A munka megjelent... — írja egy kortárs, Kőváry
László - mint egy villám és mennydörgés futá végig a két hazát, a villám és mennydörgés
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velőt, csontot rázott, férfi és nő, agg és ifjú, ki olvasni tudott, e könyv olvasásáért égett.
Emlékszem, még gyermekek akkor, mint egy szent könyvet összeülve a legnagyobb
áhítattal olvasók."
Bölöni Farkas Sándor műve a legjobbkor látott napvilágot. A társadalmi reformtörekvések az 1830-as évekre megérlelték az igényt, hogy a magyarországi állapotokat a fejlett
Nyugattal hasonlítsák össze, a monarchiát a respublikával, a feudalizmust a kapitalizmussal. Ekkortól rajzott ki Nyugatra a magyar utazók egész sora; utazásaik megannyi
politikai tanulmányút, úti beszámolóik, politikai tankönyvek, melyekben a reformnemzedék vizsgálta az áhított és eltervezett változtatások nyugati mintáit. E könyvek sorát Bölöni
Farkas Sándoré nyitja meg. Széchenyi és Wesselényi korábbi útinaplói sokáig kéziratban
maradtak; a virágzó műfaj — e magyar irodalmi sajátosság — megteremtője és legnagyobb
remeke az Utazás Észak Amerikában.
Szerzője éles szemmel és fáradhatatlan intellektuális mohósággal járta a világot, s már
nyugat-európai útján számtalan hasznos tapasztalatra tett szert. Hosszú volna felsorolni,
mi mindent látott nem egészen négyhónapos párizsi tartózkodása alatt. Húsz színházban járt; megtekintette a Louvre, a Sorbonne, a Morgue, a Jardin des Plantes, a Királyi Könyvtár, a Père Lachaise temető, a gobelin-műhely, a Panthéon stb. nevezetességeit; élvezte az utcák, a párizsi farsang forgatagát. Csatlakozott Benjamin Constant
gyászmenetéhez; diákküldöttséggel tisztelgett La Fayette előtt; látott munkástüntetést;
végignézte az érseki palota szétdúlását; érdeklődött a saint-simonisták tanai iránt; meghallgatta a követkamara szónokait. S nemcsak figyelt és tapasztalt, hanem következtetett
is. A Wiirttembergi és Badeni Hercegségekben „nyomott népet és szolgai ábrázatokat"
látott, francia földre lépve viszont „a constitutio vallásos erejé"-ről győződött meg: „Itt
mindjárt lelkes és nyílt ábrázatú, vagyonos és szabadlelkű emberek vannak. A lelket és
elmét a maga egész műveltségébe csak a szabad constitutio emelheti fel és tarthatja fenn."
A francia alkotmány szövegét nem is mulasztotta el jegyzetei közé másolni.
Az angliai, skóciai és írországi útinapló kevésbé kidolgozott állapotban maradt fenn;
Észak-Amerikán (Kanadát is beleértve) a remekíró kalauzol végig.
A nagy amerikai köztársaság Bölöni Farkas Sándor ottjártakor huszonnégy szövetséges
államból állt, tizenhárom millió lakossal; New York lélekszáma valamivel kétszázezer
fölött volt. Hat évtizedes története, gyors fölemelkedése és demokratikus rendszere
élénken foglalkoztatta az európai közönséget. „Itt kellene a polgáriasult embereknek
megpróbálni a társaság új alapokra építését - írta Tocqueville; - itt vettek gyakorlatba
akkorig nem ismert vagy nem alkalmazhatónak tartott teóriákat, hogy a világnak egy oly
nézőjátékot adjanak, melyre őt a múltnak története el nem készítette." Hasonló gondolatokat vetett papírra — előbb, mint Tocqueville — magyar kortársa is: „Hatvan esztendeje
már, hogy Európának és az emberiségnek szemei Amerikára vannak függesztve. Miután
elvekben s a csatapiacon századokon át harcolt az óvilágban a szabadság az elnyomatással,
s ezer próbáiban is megcsalódott, megadta ugyan magát végre elfáradt kétség közt, de
bágyadt keserűségében Amerikára fordította szemeit, azon népre fordította minden
figyelmét, melyet, úgy látszik, a sors ama nevezetes kérdés elhatározására választott ki: ha
vajon az ember és emberi társaságok képesek-e vagy nem, hogy önnön megfontolások és
szabad választások által jó és a népet boldogító igazgatást alapítsanak? Vagy ha az
embernek rende'tetése tovább is és örökre az legyen-e, hogy politikai helyzetére nézve
ezután is csak a történet, az erő és önkénytől függjön? " „Vajon e szép hazában a
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szabadság, az elnyomott emberiség és jussok menedéke helyét valóban megtalálom-e? Ha
ennek önmaga által hozott törvényei s intézetei teszik-e boldogabbá az embert? Vagy
azok-e boldogabbak, kik az önkény parancsolatai hív teljesítésének dicsőségében találják
boldogságokat? "
Ez a kérdéssorozat „remegő sohajtás"-ként tör fel a magyar utazók kebléből; Tocqueville-nál nincs példa efféle elérzékenyülésre. Az ő műve, La Démocratie en Amérique,
mely Bölöni Farkas Sándoré után, 1835—39-ben jelent meg (1841-43-ban adták ki
magyarul), nagyszabású politikai értekezés; a magyar könyv olyan útirajz, mely a lírai
kitörésektől a statisztikai táblázatokig a legkülönbözőbb eszközöket vonultatja fel, hogy
hatalmas tárgyával megbirkózzék.
Д kérdezőt már első tapasztalatai meggyőzik arról, hogy valóban új világba, egy
„tündérálom" színterére érkezett. A vámos nem turkál a csomagokban, beéri az utas
becsületszavával. Az európai államok intézkedései azon alapulnak, hogy „az ember
természeténél fogva csalónak születik", az amerikai ellenben azt teszi fel, hogy „az
utazóknak nagyobb része becsületes emberekből áll".
Az útirajz írójának kedvelt módszere ez: a két világrész viszonyainak összehasonlítása.
A párhuzam mindig a demokratikus Amerika javára üt ki. „Hiába keresi az idegen a
nagyrangú embereket, a hatalmas elöljárókat, a fénylő tisztviselőket, azok mind csak
közönséges polgárok! Hiába kérdezi a jobb famíliákat, a fő és alsóbb nemességet, azok is
mind csak polgárok! A papság és katonaság, a policáj és bírák, a tudósok és banquierok,
ezek is csak közönséges, egyforma polgárok!" Magán az amerikai kontinensen is mily
hatalmas ellentét van a szabad államok és a gyarmati Kanada között! A határon innen és
túl azonos minőségű a föld, ám „a new-yorki és vermonti részen 10—15 shillinget ér egy
hold, a kanadai részen pedig alig ér egy vagy másfél shillinget. Ily varázsereje van a
constitutiónak, s ily drágává teszi a földet is a szabadság." A hasonlítások Amerika és az
erdélyi haza közt kínzó fájdalmat keltenek. New York államban 237 újság jelenik meg; az
azonos lélekszámú Erdélyben egy. „Midőn a new-yorki iskolák és intézetek virágzó
állapotját naponként mindig bámulás közt fedezgettem fel, igenis mindenkor eszembe
jutottak hazánk iskolái, s akkor lehetetlen volt nem sohajtanom. Mert egy magyar
útazónak sokszor kell sóhajtani, ha hazája emlékét is mindenütt viszi magával!"
Bölöni Farkas Sándor hatalmas területet járt be Amerikában. New York, Boston,
Montreal, Quebeck, Buffalo, Springield, Pittsburg, Baltimore, Washington, Mount
Vernon, Philadelphia, végül újra New York útjának főbb állomásai. Meglátogatott gyárakat és tanintézeteket, fogházakat és múzeumokat; tanulmányozta a nevelési rendszert és a
vallási viszonyokat, az indiánok helyzetét és az állami költségvetést; csodálattal szemlélte
a Niagara-zuhatagot, részt vett a Jockey Club bálján, tisztelgett Washington sírjánál, s
látogatást tett Jackson elnöknél. Pezsgő élet, emberkéz formálta táj fogadta mindenütt;
elszomorítónak csak a négerek rabszolgaságát találta - de már „dicső lépések" tétettek e
szégyenfolt megszüntetése végett.
A virágzó gazdaság, a fejlődő kapitalizmus láttán az utazó lelkes szavakra fakad,
hangoztatja fölényét a feudalizmus fölött; a kapitalizmus szerkezetét, működési elveit
azonban nem vizsgálja. Annyit észrevesz, hogy a társuló tőke hatalmas létesítményekre
képes, vagy hogy a versengés leszorítja az árakat, s ekként a közönség hasznára van. A
virágzás okát politikai-jogi intézményekben jelöli meg, az alkotmány és a szabadság
varázserejére hivatkozik. Voltaképpen nem a kapitalizmust, hanem a demokráciát, a
12*

295

polgári egyenlőség társadalmát írja le. Tocqueville megjósolta, hogy a kapitalista Amerikában a gazdagok új, ipari arisztokráciája állhat elő; Bölöni Farkas Sándor szerint csak akkor
kellene félteni a népet, ha a gazdagság ,,a feudalizmus s az elnyomott jobbágy verejtéke,
vagy monopóliumok s a törvény megkülönböztetésénél fogva örökség szerint járó, mást
kirekesztő jussok gyümölcse" lenne.—
Jól kiviláglik a szerző jogászi gondolkodása, amikor nem-kapitalista kísérletekkel kerül
szembe. A saint-simonizmust, melyet franciaországi és angliai naplójában többször taglal,
mint szellemi, vallási mozgalmat fogta fel. Az amerikai shakerekről szólva épp csak
megemlíti, hogy elvük a vagyonközösség, egyébként figyelmét furcsa istentiszteletük köti
le. Economyban, a rappisták telepén tett látogatásakor már jobban elmélyül a közös
tulajdon alapján működő gazdaság vizsgálatában, s ugyanitt tájékoztatják Owen elméletéről és híveinek működéséről. A rappisták eredményei csodálattal töltik el, s ha vannak is
nyugtalanító kérdései („Ha ezen társasági rendszer nem akadályozza-e az elme magosabb
kifejlődését? ha nem gát-e a magosra törekedésnek? "), úgy gondolja, hogy „Economy a
practica philosophiának s practicai életnek nagy iskolája!" De azt is gondolja, hogy ez a
rendszer beilleszkedhetik a kapitalista környezetbe, hiszen az amerikai alkotmány szabad
„próbamező"-t enged „bármely különösködőnek tetsző vélekedés" számára. Magántulajdon és közvagyon antagonizmusát Bölöni Farkas Sándor nem érzékelte, ezért a szocializmusnak sem híve, sem ellenfele, csupán kíváncsi szemlélője volt.
Nagy hatását nem is a szocializmusról hozott híradásával érte el, hanem azzal, amire
hazájában a legnagyobb szükség volt: könyve antifeudális szellemével s a demokrácia nyüt
magasztalásával. Széchenyinek, a Hitel szerzőjének ökonómiai szemlélete helyett Bölöni
Farkas Sándor gondolkodását archaikus elemek hatották át: ő az emberi jogokra, „a
természet eredeti szent törvényei"-re appellált; olyan revolúciót tartott szükségesnek,
mely — mint az amerikai — „nem személyek érdekéért, hanem az emberi jussok visszaszerzéséért" folyik; őtőle azt lehetett megtanulni, hogy „az embert a szabadságra és mívelődésre csak a szabadság érlelheti meg".
A siker. Széchenyi elismerése, az ezüst serleg, az akadémiai tagság, mindez későn jött: a
megtiszteltetés jeleit egy elgyötört idegzet riadt visszahúzódása fogadta. Könyvének sikere
volt, de bárhová nézett: rom, kudarc, fenyegetettség. Régi szerelme - kolozsvári nevelőnő
- Amerikába vándorolt, s meghalt gyermekszülésben; reformtervei kútba estek; szűkebb
hazáját, Erdélyt a bécsi kormány terrorintézkedései sújtják. Ilyen légkörben kezd másik
főműve, naplója megírásába, de ezt már nem a nyilvánosságnak szánja. Az első bejegyzés
1835-ben újév napján kelt, az utolsó 1836. január 7-én; több nem maradt fenn, ez is csak
jóval halála után jelent meg.
A nagy magyar naplóíró,' Széchenyi, évtizedekig rótta diáriuma sorait, s bár lapjain a
válogatatlan krónikás följegyzések közt pazar kézzel szórta el különböző műfajok - az
útleírás, a társasági és a szerelmi regény, a társadalomrajz, a politikai eszmélkedés s a lírai
képalkotás - elemeit, olyan szöveget hagyott ránk, mely az irodalom teremtés előtti
ősmassza-állapotát mutatja, s amelyet végül is különös kegyelem avat remekművé, az,
hogy benne egy rendkívüli személyiség, egy esendő és nagy lélek páratlan életgyónása,
szakadatlan vallomás-monológja ölt testet. Bölöni Sándor naplója viszont az irodalmi
megformálás igényével készült.
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Ebből nem tudjuk meg, kivel ebédelt, ki hívta bálba, s a társaságban milyen bon mot
hangzott el. A naplóíró életének nincsenek is eseményei; itt minden mint reflexió,
töprengés, önvizsgálat jelenik meg.
Az egykori kedves, Jozefa, halott. „A szív vesztesége", igen, de az önvád alkalma is.
„Soha nem láttam asszonyt, kiben nemének annyi tulajdona, oly tele szív, oly merész
hetározatú lélek s annyi állandóság lett volna. De boldogságomnak közepette mindig
megrendített azon gondolat, ha vajon e tele szív, e férfias ész a házi élet csendes örömeivel
megelégszik-e? s mérgesítve volt örömem. Igenis kitalálta, mi aggódtat engemet, s talán
érzette azt is, hogy ily hánykódó indulatú, makacs érzelmű embernek nem adhat boldogságot — és bujdosott előlem, bujdosott utánam, örök harcban értem s szertelen áldozatokkal miattam. Bujdosott a szabad lelkűek, a büszke érzelműek hazájába, nyomdokim után,
s ott lelte sírját s nyugtalan szívének nyugalmát." A kortárs magyar írók beérték azzal,
hogy megénekelték a „barna kisleány" piros orcáját, piros ajkait, aztán a nőt a főzőkanál
mellé utasították; Bölöni Farkas Sándor páratlanul modern: legalább utólag s talán a saintsimonisták hatására a nő magasabb vágyait is elismeri.
A naplóírót éjszakánként hátfájás kínozza, nappal barátainak hatósági üldöztetése
rettegteti. Az elmélkedés az egyedi esettől ezúttal is fentebb régióba emelkedik. „Szenvedtem ínséget, nyomorúságot, szenvedtem az ifjúság zabolátlan képzelődéseinek szomorú következéseit, szenvedtem az elme nyavalyáinak kétségbeejtésig vitt kínjait, az élet
unalmának bágyasztó megtompulását; állottam szemben töltött pisztolyú ellenségemmel,
és kiálltam az óceánnak felzúdult orkánjai veszedelmét, hol minden percben nyitva volt
sírom — és mindazok a titkos ijesztgetés s a bizonytalanság hosszason hurcoló rebegéseihez nem is hasonlítanak."
Bölöni Farkas Sándor újabb magyar és amerikai méltatói párhuzamként Kierkegaard
naplóját és — egy különös passzusáról szólva — Franz Kafkát emlegetik. Az erdélyi
ellenzék vezérét, Wesselényit perbe fogták; aggodalom és számvetés ideje ez a naplóíró
számára. „Határtalan önkény előtt képzeltem m a g a m o t . . . " — ez még a képzelet
szokványos nyelve, de a töprengés a múlt idejű igei állítmányok révén hamarosan a
szorongásos vizionálás valóban kafkai borzalmába csap át: „Végre a zsarnok palotájába
idéztettem titkos parancs által, titkos ajtón vezettetve bé. Egy fekete könyvre hivatkoztak
ellenem, de a vádat senki fel nem olvasta, s vádló senki nem volt. Oltalmazásnak nem
adatott hely; a büntetés kimondatott, s nem volt kihez appellálni. Hiába hordtam fel
ártatlanságom, hiában kértem a törvény és igazság kiszolgáltatását, arra senki nem figyelmezett. Megfosztva álltam mindentől az életben, meggyalázva, elzárva a szabadságtól s a
zsarnok által kigondolt minden lelki és testi kínoknak alája vettetve. És láttam végre
magam előtt a büntetéseknek legrettenetesebbikét is, hogy — hazámból bujdosnom
kellett!"
A víziót számvetés követi: „mit vétettem tehát? " „Gyermekkorom óta örökös
vágyam, törekedésem, álmom, minden érzetem s gondolatom csak az volt, hogy e nemzet
felemelkedjék. Utáltam minden privilégiumot, monopóliumot és megkülönböztetést.
Utáltam az arisztokrácia cudar gőgjét, s ahol lehetett, nevetségessé tettem. Gyűlöltem a
bürokrácia pedántságát, a tisztviselők kevély zsarnokságát, s azt felfedeztem s ellene
szitkozódtam. Tettel, szóval s írásaimban terjesztettem minden demokráciái elvet. Elszórtam a külföldről hozott minden szabad intézetek magvait. Vérzett szívem hazámbeli
embertársaim egy részének rabszolgai nyomtatásán, mellettök harcoltam a feudalizmus
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ellen, s az egész nemzetet kivétel nélkül egyforma szabadnak ohajtottam. Gyűlöltem a
hideg kozmopolitizmust, mely a nemzetiségnek legnagyobb mételye. Háládatlan cudaroknak tartottam, kiknek nem a nemzeti nyelv volt szívok és társaikodások nyelve. Kacagtam
az uralkodás kegye és fénye után alacsonyul mászókat. Az emberiség legundokabb
fajzatának tartottam a vallásos bigottakat, bármely felekezetből is legyenek, s csúfság s
megvetés tárgyává kívántam tenni."
A számvetés után ismét szembenézés az önkény arc nélküli fantomjával: „mit tehet
velem? " — de ez a jelenet már nem a kafkai kiszolgáltatottságé. „Megfoszthat hivatalomtól? Megfoszthat mindenemtől? Tűszurdalásokkal kínozhat? Elveheti szabadságom s életemet is? De nem veheti el lelkem ismerete nyugalmát s azon tiszta és szívemet büszkén
emelő öntudatomat, hogy csak a jót és igazat, csak a közjót és hazám boldogságát ohajtottam."
Shelley, Blanqui, Petőfi lelkéhez volt hasonlatos Bölöni Farkas Sándoré; a rendületlen,
büszke és merész jellemek közé tartozott, akit — Petőfi szavaival — „a szolgaságban
szabadok valának". Naplója nemcsak irodalmi remekmű, hanem a léleknagyság tiszteletet
parancsoló dokumentuma is.
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SONKOLY ISTVÁN

MÓRICZ ZSIGMOND HATÁSA A MAGYAR Z E N É R E

Móricz Zsigmond századunk elejének Ady mellett egyik irányító szelleme. A Nyugat
irodalmi körének vezető egyénisége, s ott 1929-33 között szerkesztőjeként is működött
Gellért Oszkár mellett. A közvélemény a magyar próza kimagasló alkotójának tekinti, aki
nemcsak kiszélesített novellákkal kedveskedett közönségének, hanem igazi regényeket
formált élesen megrajzolt figurákkal. Alakjai hús-vér egyéniségek, a valóságos életből
ellesett cselekvőképes emberek, s nem az írójuk mozgatta bábuk. De a zeneszerzők
figyelme mégsem elsősorban prózája, hanem kis rövid gyermekversei felé irányultak,
amelyek alkotó területe perifériájára szorultak, bár jóidéig ezek biztosították megélhetését.
Ugyanis 1903-ban, 24 éves korában került Az Újság című pesti napilap munkatársi
gárdájába, csakhogy nem novellái érdekelték az orgánumot, hanem kizárólag a felnövekvő
kis emberek részére szánt írásai.
A gyermekrovat szerkesztését vállalta a lapnál, s itt jelentek meg meséi, versei. Majd
Erdő-mező világa címen önálló kötetben összegyűjtve is az olvasók elő kerültek a
kicsinyeknek szánt apróságai. E kötet kelendőségét igazolja, hogy új kiadást ért el munkája, s Boldog világ címen a Nyugat vállalata bocsátotta azt újra útjára. Gyermekversein,
meséin átsugárzik a falusi népdalok és mesék hatása. Bizonyára szeretettel lapozgatta a
népköltési gyűjteményeket.
Később is — talán pihentetőül — hébe-hóba verselt Móricz, de Gellért Oszkár, a felelős
szerkesztő nem mindig javasolta publikálásukat s ebbe bele is egyezett a tárgyilagosan
gondolkodó író. De az 1958-ban, a Magyar Helikon kiadásában olvasható válogatott versei
közé felvette Gellért, a gyűjtemény gondozója az annak idején mellőzött versei egy
részét is.
A zeneszerzők jórészt a gyermekverseiben rejtőző melódiákra reagáltak, Móricz később
ugyan megverselte a Károlyi Gáspár fordításából ismert vizsolyi biblia patinás tizenegy
részletét is, de ezek nem vonzottak zenei ikerágat.
Utolsó költeménye 1928-ban került sajtó alá Siker és bukás címen. A későbbiek egy
része csak halála után kerültek közönség elé. Még az 1920-ban keletkezett ifjúsági regénye
szolgált operalibrettó alapjául, s erről tanulmányunk végén részletesen beszámolunk. De
amint kiderül a szerző nyilatkozatából is, ez is túlnőtt a fiatalságnak szánt mű keretéből.
Először a gyermekverseire szánt műdalokkal foglalkozunk.
A magyar nóták modorában fogant Kurucz János Ha fütyül a golyó című dala. A kor
divatjának hódolva a zongorakísérete is magában foglalja melódiáját. Dallamsorainak
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végződése mindig kiélezetten jambikus ritmizálású. A sorok pontozott nyolcad időértékű
hanggal végződnek, amelyet tizenhatod előz meg.
Reinitz Béla, az Ady-költemények szorgalmas megzenésítője, száznál több vers dallamosítója, Móricz lírájához is közeledett 1941 júliusában. Németországi emigrációjából
hazatérte után öt Móricz-verset keretezett be muzsikájával. Ám ezek nincsenek aprólékosan kidolgozva, hanem csupán ceruzavázlatban maradtak ránk skiccelve. Idevonatkozó
daltermése meg sem közelíti számos Ady-dalának fiatalos lendületét, forradalmi tüzét,
korához képest haladó gondolkodású harmonizálási ügyességét. Bizonyára nem mutatta
meg ezeket szakembereknek a megtört, élete alkonyához közeledő, valamikor nagyszerű
szervező tehetség, aki 1918-ban ősztől kezdve a proletárdiktatúra összeomlásáig a zeneművészeti ügyek vezetője, intézője volt az Oktatásügyi Minisztériumban. Vázlatkönyvében
rögzítette Mikor Rúzsa Sándor melódiáját. Négy ütemes frázisokra különül dallama,
amely bővelkedik hangismétlésben. Ugyanott találjuk még Szerelöm, szerelöm, Van
nekem kezdetű énekét. Vázlatfüzete az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárának
nagy értékű kéziratos anyagát gazdagítja (Ms. mus. 3417). A további két dala, úgymint
Zsiga dala, Dudujszám a Zenetudományi Intézetben látható. Reinitz szerzeményei azonban nem hangversenytermi, hanem kabaréelőadásra alkalmasak, Ady-dalait Mednyasszay
Vilma mutatta be valamikor a Nagy Endre-féle kabaréban.
Még Kósa György, a kitűnő zongorakísérő két éneke érdemel említést. Kósa, bár
Herzfeld Viktornál végezte a zeneszerzési főtanszakot, korán levetette magáról a konzervatív irányú köpenyt, s csatlakozott Bartók követői népes csapatához.
A Török és a tehenek melódiája az egészhangú hangsor első öt fokára épül, s ez a frázis
litániaszerű ismétlésekkel bővül, mialatt a zongorakíséretben a dudaszerűen kezelt
basszusszólam felett c-disz bővített másodhangköz osztinátószerűen vonul végig.
Az Iciri-piciri zenéjében a címet mindig ugyanazon hangon recitálja Kósa tirolás
ritmizálással. Nem akkordokkal, érdekes harmóniafűzésekkel kíséri a zongora a dallamot,
mint Kodály az énekeiben, hanem egyszólamú, harmonizálatlan futamokkal. Bár már a
dalok keletkezése előtt megjelentek Kodály dalai, hatásuk nem látszik meg Kósa 1935-ből
való két darabján. Az alkalmazkodó ritmus előnyeit alig használja ki Kósa a melódiák
lüktetésében. Mégis az említett nyolc szám közül kétségtelenül Kósa két dala emelkedik
ki tervszerű kidolgozásával.
Nem okoz nehézséget eltalálni a Móricz-versekre adaptált kórusművek együttesének
megszólaltatási módját. A többnyire állatmesékre' épülő gyermekversek nem férfi-nővegyeskari megszólaltatást kívánnak, hanem a gyermekkor üde hangvételéhez vonzódnak.
A legelső kórusfeldolgozásra Molnár Antal adott példát ugyancsak az Iciri-piciri kétszólamú feldolgozásával. Molnár zeneirodalmi könyvei gondolatébresztőek, jellemzései,
elemzései elsősorban biztosítanak helyet neki a magyar zenetudós gárdában. Rádióban
elhangzó előadásai szakszerűek s amellett közérthetőek. A zeneszerzés technikáját is
alaposan elsajátította, azonban invenciója szűk körű. Említett gyermekkari darabja a
Magyar Kórus cégnél jelent meg 1948-ban. A kis biciniumot intonáló két szólam valósággal válaszol egymásnak állandóan. De az alsó, alt hang nem vállal részt a kidolgozásban, az
csak a címet énekli tizenhatodos mozgással, s ezt a felső szólam a végén ismétli meg. A kis
szám zenei névjegye uralkodó hangköze a tritonus, azaz három egész hang lépcsőzetes
egymásutánja, bővített kvart hangköz lépése. Az ellentétes dinamikai árnyalatokban
bővelkedő darabot imitációk színezik. Ugyanezt a szöveget dolgozta fel 1961-ben
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Sebestyén András is három szólamra. Amíg a felső szólama triolákkal telített, az alsó
duolás ritmusban mozog. Továbbá Kosánál is megtaláljuk megzenésítését az Öt gyermekkari darabja egyikében. Kósa a hangszeres zenei feldolgozásaival szerzett elismerést,
kórusletétjei csupán alkalmi kirándulásának számítanak. Öt idevonatkozó száma között
három bicinium, a többi kettő tricinium. Kodály közismert énekkari alkotásai után ez
nem jelent újat. Nem okoz előadásuk ugyan nehézséget, de feldolgozásuk megoldása
fantáziátlan. Az egyiknek szövegét (Disznók az esőben) Tornyos György énekkarvezető is
feldolgozta egyneműkarra, sokkal változatosabban. Három szólamú kis darabját végig
mazurka ritmusban lejti. Ebben a vidám, hangulatos számban az alsó szólam három
hangú, de félhanglépés nélküli motívumot énekel, szekvenciálisan továbbfejlesztve.
Sebestyén András 1962-ben recsitáló kezdettel látta el a Farkas a faluvégen textusát.
Érdemes részletesebben foglalkozni Hajdú Mihály három gyermekkari letétjével. A
hetvenedik életévébe lépő szerző szintén a Kodály-iskola neveltje, s az Erkel-díj első
fokozatának nyertese. Kádár Kata című dalműve előadásra is került az Operaházban
1959-ben. Hajdú 41 éves korában komponálta három gyermekkari szerzeményét a nagy
realista író fiatalkori verseire. A héja zenéje három szólamú, amelyben dur pentachord
ismétlődik gyakran. Leghosszabb és legigényesebb a négy szólamú A kóró és a kismadár,
amelyben az alsó két énekhang csaknem végig staccato, az röviden intonál két negyed
majd két nyolcad és ugyancsak két tizenhatod időértékű hangot. A refrénként visszatérő
„Kevély kóró nem ringatja Isten madarát" szavakra ritornellszerűen visszaverődő kis pentaton melódia hangzik unisono. Végül A veréb című költeményre három szólamú kánon
borít köpenyt, amelyben az anapesztuszi ritmus uralkodik. Mindhárom kompozícióra jellemző a sok motívum és frázis ismétlése, amely jellemző vonása a gyermekdaloknak. Tizenegy kis gyermekkari darab, egy egynemű kórus vegyes értékű, de az énekkarvezető
találhat köztük kedvére valót. Kósa feldolgozásait falusi iskola gárdája is sikerre
viheti, viszont Hajdú kompozíciói igényesebb énekegyüttes interpretálását kívánják meg.
Molnár, Hajdú művei a Magyar Kórus cégnél, Sebestyéné a Népművelési Intézetnél, Kósa
darabjai és végül Tornyosé a Zeneműkiadónál jelent meg. A népszerű író nem egy prózai
munkája ismeretes dramatizált változatban. így a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című az
első olyan regénye, amely a millennium világába vezeti olvasóját. Az egyik nagynéni
alakját Janka nagynénjéről mintázta meg az író. Benne világosan kifejtette a szerző, hogy
a fényűző mulatságok következménye az anyagi romlás, a dzsentri bukása. A színművé
átalakított regény 1928-ban került színre Lányi Viktor a Pesti Hírlap egykori munkatársának kísérőzenéjével. (Erről Bálint György tollából részletes alapos bírálatot találunk,
Az Est 1928. december 8-i számában.) Lányi zenéjének egyik száma meg is jelent
1936-ban a Rózsavölgyi cég kiadásában.
Kísérőzene keretezte be még az Úri muri, Csokonai, Búzakalász, Sári bíró, Fortunatus
egyes jeleneteit is, azonban a hangfestő muzsika többnyire ismert, régebbi odaillő mű
részleteiből lett összeállítva. De ez még mindig jobb megoldás, mintha gyenge zeneszerző
„eredeti" kompozíciója kerül a cselekménnyel párhuzamba.
Móricz nem egy jellegzetes munkáját megfilmesítették. A Forró mezők 1949-ben a
nagyon termékeny, invenciózus, kitűnően hangszerelő Farkas Ferenc partitúrájával került
szinkronba.
Bár Móricz elsősorban a prózairodalmunkban örökítette meg nevét, azonban korán
kapcsolatba került a színpad világával is. Érzéke nem hiányzott eziránt, amit igazol Sári
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bíró és több más nagy sikerű színdarabja. Egy régebbi novellájának dramatizált változata, a
Pacsirtaszó 1917-ben került bemutatásra a Nemzeti Színházban Kodály kísérőzenéjével. A
fiatal Molnár Antal beszámolva a Zenei Szemlében a bemutatóról 1 nem nagyon dicsérte
az előadás szereplőit, de már akkor felismerte a zene értékét „Csárdás potpouri"-nak
tekintette ugyan a muzsikáját, de felfigyelt Fáj a szivem kezdetű kifejezésteljes dalra,
amely később meg is jelent az Universal Edition bécsi zeneműkiadó cégnél 1924-ben. Ez
népi jellegű, nem népdal ugyan, de annak hasonmása, ikertestvére. Formája strófikus,
mert kétszer ismétlődik melódiája. Kodály szerette ezt a megoldást, óráján is mondotta:
ha szép a dallam, szívesen hallgatjuk meg többször. Nem változik meg a harmonizálás sem
a zongorakíséretben, csak más-más figurációk törnek elő abban az ismétlések folyamán.
Az a harmóniakezelési találékonyság, ami jellemezte később Kodályt, ebben a számban
még nem mutatkozik. Móricz népies verse inspirálhatta Kodály dallamlejtése kialakulását.
Szövegét Szabolcsi Bence fordította németre a szó és hang összecsengésével, helyes
prozódiával.
Egyidőben szó volt arról, hogy Móricz operaszövegkönyvet szán Odisseus címen
Kodály részére, s erről beszámolt hírrovatában az A zene című folyóirat is 1928-ban2
(VIII/14. sz. 282. 1.), de ez az adat csak a tervezett s meg nem írt operák lajstromát
gazdagítja.
Végül részletesen beszámolunk Szabó Ferenc Légy jó mindhalálig című dalművéről,
amely bemutatóra került a szerző halála után hat évvel. A debreceni diákélet keserveiből
merített ifjúsági regény 1920-ban, a Horthy-éra kezdetén született. Oly érdeklődést
váltott ki, hogy nem késett dramatizálása, sőt filmesítése sem, természetesen zenei
betétekkel ellátva. Operalibrettóvá alakítását maga a zeneszerző, Szabó készítette el
Romhányi József segítségével. Szabó a zeneszerzési stúdiumait Weiner, Siklós, Kodály
irányítása alatt végezte el. Dalműve múltba tekintő, de nem régebbi stílusokat, hanem
helyenként régebbi műveinek tematikáját idézi, akárcsak Richard Strauss az Egy hős
élete című szimfonikus költeményében, amelynek ötödik részében felvonulnak régebbi
zenekari darabjainak, így а Don Juan, Till E., Halál és megdicsőülés, továbbá a Guntram
című fiatalkori operájának frázisai, hangulatképei. Szabó operájában megszólal régebbi
kórusmű ve, a József Attila soraira fogant Szegény ember, s egyes motívumokat felidéz a
Ludas Matyi-szvitjéből is. Talán fáradság, talán a múlton való merengés váltotta ki belőle a
szellemidézést. Közbejött halála akadályozta meg a végső lekerekítésben, csiszolásban, s
az alapos hangszerelésben. Emiatt tanítványa, Borgulya András zeneszerző vállalta a
kiegészítést, befejezést, instrumentálást. Ez a megoldás nem ritkaság az operák világában.
A Turandot című Puccini operára - hasonló okból - Alfano tett pontot, Muszorgszkij
Szorocsinci vásár Kjui és Cserepnin átdolgozásával lett ismeretes. De szaporíthatnók a
példákat Weber Die drei Pintos című dalművét Mahler, Respighi Lukréciáját felesége
fejezte be.
Borgulya átrendezése, végleges formába öltöztetése eredményeként végre 1975. december 5-én bemutatásra kerülhetett Budapesten az Erkel Színházban az 1930—45 között
Moszkvába emigrált, majd a budapesti Zeneművészeti Főiskola igazgatójának, Szabónak
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Molnár Antal: Pacsirtaszó. Zenei Szemle I. (1917) 5. sz. 223. 1.
Hírrovat: A Zene VIII (1928) 14. sz. 282.1.
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posztumusz operája. Irányvonala nem az avantgarde szellemétől lett átitatva, hanem megmaradt a „magyar" iskola hagyományai alapján.
A kritika különbözően értékelte a dalművet. Kodályos színek villózása mellett népies
műdalra emlékeztető mozzanatokat látnak benne feltűnni. Elvitázhatatlan a daljátékhoz
való közeledése. Pernye András a Nyilas Misi áriájának dallamlejtésében a Föltámadott a
tenger című oratórium tenorszólójának hangvételére ismer rá. 3 Szabó mindig dallamosságra törekedett, mellőzve a recsitatívot. Ez is Kodály-hatás. A sorok írójának mondotta is
egy ízben Kodály, hogy a magyar népdal nem alkalmas szavalóének-szerű kezelésre.
Az opera bővelkedik helyzet- és hangulatfestő jelenetekben. Tömegdalszerű az első
felvonás zárójelenete, a tanárokat kifigurázó nyugatias tánczenére hajló-lejtő diáknóták.
Az elnyomott parasztság életét kesergő népdal jelképezte. Valósággal érthetetlen, hogy a
népies műdal világára emlékeztető dalmű nem ért el maradandó sikert, bár Kóródi András
vezénylését és a címszerepet alakító Kalmár Magdát dicsérte a Magyar Hírlap zenekritikusa,
Várnai Péter. 4
Legkevésbé jól értékelte a dalművet a Muzsika című folyóirat kritikusa, Tallián Tibor. 5
Szerinte „a daljáték színvonala alá kényszeríti" a szerző az operai megoldást. Szerinte
Borgulya kiegészítése nem teljesen kielégítő. Szabó, ha ideje lett volna az aprólékos
kidolgozásra „anyagának töredezetten karakterizált gesztusait élesebbre húzta volna a
további munka során." Borgulya hangszerelése szerinte „nem színes, de melegen folyamatos". Végül a dalmű szerkesztését mozaikszerűnek véli, s ezt Misi motívumának gyakori
ismétlésével, visszaverődésével akaija ellensúlyozni a szerzőtárs.
Ha választ akarunk arra nyerni, hogy mely időszakból származó Móricz-művek keltették fel a zeneszerzők érdeklődését, a pályakezdő verseire utalhatunk. Móricz Kozma
Andor ajánlása folytán került 1903-ban Az Újság szerkesztőségébe, de ott nem novellákat
kívántak tőle, hanem a gyermekeknek szóló meséket, versikéket. S ezek iránt érdeklődtek
zeneszerzőink is, ezek soraira rezonált képzeletük. Szabó Ferenc pedig a gyermekkori
élményből fakadó, a debreceni diákéletből táplálkozó, 1920-as kiszélesített novellája
nyomán dolgozta fel hátrahagyott színpadi művét. Tehát a zenében Móricz mint ifjúsági
író jelenik meg. Még egy figyelemre méltó sajátság ötlik szemünkbe: amíg Ady nyomán a
zongorakíséretes műdalok áradata született, Móricz költészete a gyermekkari zeneirodalom csokorra való termékének szolgált alapul.
A felnövő kis embereknek szánt meséin, versikéin átizzik a népköltészet hatása. Móricz
bizonyára szeretettel lapozgatta a népi folklór körébe tartozó gyűjteményeket. Nem úgy,
mint Babits, aki a műveletlen népréteg irodalmát látta a népköltészet termékeiben, s ezt
szóvá is tette Kodály a Nyugat-barátok felolvasó ülésén Vallomásában. 6 Móricz és Kodály
kapcsolata jó lehetett, mert erre az 1932. december 23-án megtartott előadásra akkor
került sor, amikor Móricz volt a Nyugat egyik szerkesztője. Móricz, bár sohasem vállalkozott a falusi rigmusok, mesék, versek szakszerű felkutatására és tárolására, noteszével
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Pernye András: Légy jó mindhalálig. Magyar Nemzet, 1975. december 14.
Várnai Péter: Légy jó mindhalálig. Magyar Hírlap, 1975. dec. 9.
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Tallián Tibor: Légy jó mindhalálig. Muzsika. 1976. febr. 1 2 - 1 5 . 1 .
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Kodály Zoltán: Vallomás. Másodszor megj. Szó'lló'sy András gondozásában, A zei.3 mindenkié
c. gyűjteményben. Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 1954. 40.1.
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gyakran járta a falut, elbeszélgetve a gazdákkal, rögzítve szavajárásukat, kifejezéseiket,
életfelfogásukat.
Ha a zenében nem is érvényesült oly viharzó erővel, döntő súllyal költészete, mint
Adyé, az eredmény mégsem lekicsinylendő. Egy opera, néhány színművének és filmesített
darabjának kísérőzenéje, nyolc műdal, tizenegy gyermek és egy egyneműkari szerzemény
keletkezett maradandó értékű poézise nyomán. Versei általában hangsúlyosak, hangvételük többnyire népies jellegű, s ez a mozzanat megkönnyíti dallamosításukat.
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POMOGÂTSBÉLA

A N Y U G A T ÉS A NÉPIES H A G Y O M Á N Y *

A Nyugat mozgalma élesen fordult a hivatalos népnemzeti irányzat ellen, de nem
tagadta meg irodalmunk nemzeti hagyományait. Fellépése korántsem azt célozta, hogy
elvesse a magyar kultúra évszázados örökségét és nemzeti jellegét, ellenkezőleg, fel
akarta szabadítani őket a konzervatív epigonizmus gyámkodása alól. A korszerű városi
kultúra nevében tiltakozott az ellen a hivatalos nézet ellen, amely a magyarságot
makacs korlátoltsággal egyedül a falusi életben, a vidéki szellemben ismerte el. Ignotus,
akinek kritikai küzdelmei már a kilencvenes években előkészítették a Nyugat szemléletét, éles szavakkal bélyegezte meg a kirekesztő dogmává vált népiességet, amely minden fejlődéssel szemben a nemzeti hagyományt próbálta kijátszani. „Nemzetünk ellen
való vétek — figyelmeztetett — a népiesség magában helyes elvének túlhajtásával, a
kozmopolitaság lesújtó mennykövét szórni arra, ami voltaképpen csak általános emberi,
és fitymálva mindent, ami csak azért idegen, mert mi restek voltunk nálunk is meghonosítani . . .
Felismerte a konzervatív népnemzeti irányzat alapvető belső ellentmondását, azt ugyanis, hogy az ország feudális vezetőrétege állandóan a népre hivatkozott egy minden ízében antidemokratikus társadalmi és művelődési szerkezet védelme
során. „Míg nyelvben, irodalomban, művészetben a specifikusan népiest érezzük csak
teljesen magyarnak, s ehhez képest idegenség gyanánt csap meg bennünket az idegen
beolvadásnak, a külföldi behatásoknak, a manapi nemzetköziségnek s a városi polgári
érzéseknek s gondolatmeneteknek minden jelentkezése, viszont igazgatásban, törvénykezésben, az állam s a társadalom iránt támasztott követelődzésben idegennek s a
magyarság nemzeti érdekeivel szemben ellenségeseknek tetszenek a népiebb igyekvések." 2 — leplezte le a hivatalos népiesség valóságos hátterét. A Nyugat valójában ez ellen
a hivatalos népiesség ellen küzdött. A nemzeti hagyomány és az eredeti magyar jelleg
valódi értékei sorra beépültek a nyugatos szemléletbe, sőt stílusszínező eljárás gyanánt a
népiesség is szerepet kapott a nyugatosok költői műveiben. Nemcsak Adynál, hanem
Babitsnál, Kosztolányinál, Kaffka Margitnál, Juhász Gyulánál, Balázs Bélánál, Szép
Ernőnél és Lesznai Annánál is. A magyar etnikum és a népiség elvével a nyugatos
irodalom is számot vetett, mégpedig Adyhoz hasonlóan kezdetben a magyar kultúra
•Részlet egy nagyobb tanulmányból
' A Hét 1892. 49. sz. Idézi Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. Bp. 1966. 117.
A magyar kultúra és a nemzetiségek. (1908) = Ignotus válogatott írásai. Szerk. Komlós
Bp. 1969. 617.
1
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eredeti karakterét keresve, később a népies stilizáció költői kísérleteiben, végül, kivált
Juhász Gyulánál, a néppel, a parasztsággal történő azonosulás formájában.
A nyugatosok az irodalom és a művészet természetes értékének tekintették a
nemzeti jelleget, amelynek eleve meg kell határoznia valamely műalkotás egyéni szemléletmódját és stílusát. Természetesnek tartották, hogy a magyar szimbolizmus, impresszionizmus vagy szecesszió bizonyos mértékig más jelleget nyer, mint a francia, az
olasz vagy a német. Nem elérendő normának, hanem elemi adottságnak, lényegi tulajdonságnak tudták, hogy az új, városi irodalom is szelleménél és lényegénél fogva
magyar legyen. Ignotus ezt az elvet a következőkben fogalmazta meg: „a művészetnek
igazán szükségszerű bélyege a nemzetiség, sőt a fajiság, csakhogy nem parancs vagy
kötelesség, hanem következésképpen, nem finalitásul, hanem kauzalitásul, éppen az
igazi művészi munkának egyéni, az egyéniségnek pedig (mondjuk hamarjában, bár bizonyára nem pontosan és kimerítően, Taine-nel) az örökletességtől s a környezettől meghatározott volta következtében." 3 Az hogy a magyar irodalom természetében, látásmódjában, akár kifejező eszközeiben hordozza nemzeti jellegét, elemi igazságnak tetszett a nyugatosok előtt, mégsem érték be pusztán ennyivel. Gazdagítani és mélyíteni
akarták ezt a nemzeti jelleget, sőt tudatosan vállalkoztak arra, hogy szemben a hivatalos népnemzeti irány olcsó és hazug magyarságával, ők teljesítsék ki igazán irodalmunk
nemzeti hagyományait és karakterét. A Nyugat nemcsak korszerűbbé és egyetemesebbé
szerette volna tenni a hazai művelődést, hanem magyarabbá is, amely a modern városi
élet és az európai tájékozódás mellett eleven kapcsolatban kerül a nemzeti hagyományokkal és a régi magyar irodalommal. Ebből az igényből fakadt a korai Nyugat állandó érdeklődése Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi és Arany iránt, amely mindenképpen igazabb értelmezéseket eredményezett, mint a hivatalos irodalomtörténetírás. A
nyugatosok vállalták a klasszikus magyar irodalom hagyatékát, ragaszkodtak művelődésünk haladó hagyományaihoz, maguk is fejleszteni akarták ezeket a hagyományokat.
Babits Mihály és Juhász Gyula ifjúkori levelezésében több alkalommal szóba került a
nemzeti stílus kialakításának ügye. „Mit gondol - fordult Babits Juhász Gyulához - :
meg lenne-e alapítható rövid időn belül, mai tehetségeinkkel, egy egészen sajátos jelleggel bíró (minden más nemzet • modern lyrájától különböző) modern magyar lyra? ",
„Egyébként a nemzeti stílus jelentőségén és feltételein töröm a fejemet — szomorú
mulatság és végérhetetlen" — olvasható Babits egy másik levelében. 4 Hasonló elképzelések foglalkoztatták Kosztolányi Dezsőt és Balázs Bélát is. A nyugatosok úgy tekintették vállalkozásukat, mint a magyar irodalom eredendő szellemének érvényesítését és
lehetőségeinek kibontakoztatását. A hazai szecesszió eredeti és teljes nemzeti művészetet akart teremteni, és ennek a feladatnak, művészi vállalkozásnak a vonzása hatott a
Nyugat költőire.
A századvég Rákóczi-kultusza és pogánykori érdeklődése a nyugatosoknál sem maradt
hatás nélkül. Kosztolányi valódi történelmi hősnek érezte Rákóczit, olyannak, aki fel
tudta ismerni és ki tudta fejezni saját korának kívánságait. „Rákóczi - állapította meg 3
Utóirat. A perzekutor esztétikáról. (1908) = Uo. 620.
"Babits Mihály Juhász Gyulához. Szekszárd 1906. aug. 18. után; Babits Mihály Juhász Gyulához.
Szekszárd 1908. júl. 24. = Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Szerk. Belia György. Bp. 1959.
137., 172.
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korának ( . . . ) homályos zúgását értette meg, ezt fejezte ki a XVIII. század nyelvén
mennydörögve és harsogva, karddal és vérrel, s ezer és ezer hang, panasz, kiáltás lett felesleges, mihelyt az ő hangja, panasza, kiáltása felharsant, mert az emberek egyéniségében megtestesítve és komprimálva látták az ő ügyüket, a sikerért küzdő örök igazságot." 5 Ez az értelmezés más volt, mint a Thaly Kálmán által képviselt kuruckultusz
nemzeti romantikájának képe Rákócziról. Kosztolányi Adyhoz állott közel és nem a
hivatalos Rákóczi-kultuszhoz. Kuruckort idéző verse, a Mikes szól sem azt a megszokott
hangot ütötte meg, mint Thaly Kálmán apokrif versei vagy Endrődi Sándor kuruc dalai:
J ö n n e k a mélységből zúgva, forrva / halotti arccal sírva bujdosók. / Nyűtt tarsolyuk üres,
szemük mogorva, / a véreink ők s mennek reszketeg, / tépett zászlókkal, megbomlott
sorokba. / Zsibong, dagad a kába körmenet, / támolyogva futnak el a szörnyű harctul /
éhes, fehér, sovány kísértetek." Kosztolányi nem vonta be megszépítő aranyfüsttel a
bukott hősök alakját és a bujdosásba taszító vereséget, mint a századforduló „hazafias"
kuruckultusza. Verse mégsem hasonlított Ady kuruc költeményeihez. A történelmet nem
önvallató indulattal, hanem dekoratív képzelettel idézte fel, s az archaizáló, népi hang
helyett a impresszionizmus szokásos nyelvét használta dantei terzináiban. Egész szonettciklust (Magyar szonettek) írt ezen a díszes, festői nyelven történelmünk hőseiről és
sorsfordító eseményeiről (Honfoglalás előtt, Szent László jelenése, Mohács, Zrínyi, a.
költő, Mátyás választása). Juhász Gyula korai kurucos verse, a Rákóczi hárfái még az
újromantikus Rákóczi-kultusz népszerű előadásában készült. A Kurucosan viszont már a
bujdosó költészetnek azt a szociális elégedetlenségét és keserű hangját szólaltatta meg,
amelyet Ady kuruc versei képviseltek: „Kehes lett a dolmány, / Sebhelyes az orcám, /
Rajta gondok, fellegek! / Eb ura fakóból, / Kevély halihóból / nem maradt meg semmisem, / csak a rongyos mente, / Véres naplemente, / Meg az én öreg szívem!"
A nemzeti hagyományt és a nemzeti jelleget kereső költői érdeklődés indokolta,
akárcsak Ady Endre költészetében, a pogány- és honfoglaláskori mondák, motívumok
használatát. Juhász Gyula több versében is visszatért ezekhez a mondákhoz, a Pusztaszer
felé, a . Ver ecke táján, а Botond apánk Bizáncban és a Tonuzóba sírja felett sorra idézték
meg a honfoglalók, a kalandozók és a pogány vértanúvá lett hősök legendás alakját,
mondabeli tetteit. A Botondról szóló költemény a kalandozó vezér „turáni vére" lobogását, a „barna arcú szittyát" ünnepelte, a nemzeti romantika kezdetben ezekre a versekre is
hatott. Később a magáramaradottság fájdalmát és a menekülés vágyát szólaltatták meg az
Ének Kupa vezérről, a.Turán után vagy A szeri pusztán című költemények pogánykori,
ázsiai motívumai. Kosztolányi művészi egyéniségének kezdeti, forrongó korszakában azzal
is kísérletezett, hogy dekoratív, impresszionista nyelven fejezzen ki pogány és régi magyar
történelmi motívumokat. Álmodtam én is című verse míves szonettbe öltöztette az ázsiai
romantikát: „Álmodtam én is fényes Ázsiáról, / hol harcra f ú a vágtató m a g y a r . . . lelkem
andalogva / sok ezredévbe visszaérezett". Alföld cimű költeményének tanúsága szerint a
hazai tájat ázsiai pusztának látta, amely a keleti mitológia hősi emlékét őrzi, népi életében
nincs Európához igazán köze: „Ez itt kelet. Hiába kjüzd nyugat. / E vérvirágos föld ma is a
régi, / az ősök itt kinyújtják karjukat. / A szörnyű harcok marcona vitézi / őrzik ma is a
múltnak csarnokit, / vén váruk árnypallosuk éle védi. / S a föld is Ázsiáról álmodik". A
magyar parasztban pedig a lova után baktató szántóvetőt írta le titokzatos keleti táltos5

Rákóczi (1906). = Álom és ólom. Szerk. Réz Pál. Bp. 1969. 2 2 9 - 2 3 0 .
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nak, az ősmagyarok mindent túlélő követének: „Merengve megy előre, méla, álmos, /
lovát magára hagyja szántani, / olykor kitárja karját, mint a táltos, / csillognak inge hószín
fodrai." A poétikai és stiláris változatok gazdagságával jelentkező fiatal Babits is kísérletet
tett a turáni romantika költői lehetőségével. Tulajdonképpen idegen minta, a francia Jean
Richepin Marches touraniennes című versciklusa nyomán írta a Turáni induló frissen
perdülő magyaros nyolcasait: „Rajta széllel, zivatarral! / Haj szabir az onugorral, / Hajrá
hét törzs hét magyarral, / Nyolcadikkal, mord kabarral! / Huj, huj, huj!" 6
Juhász Gyula honfoglaláskori vezérei, Kosztolányi ázsiai parasztjai és Babits turáni
harcosai a pogány mondák motívumait és színeit keverték a nyugatos költészetbe, a
turánizmus nemzeti romantikáját próbálgatták, a turánisták zavaros ideológiájához azonban nem volt közük. A magyar nemzeti kultúra fellendülését, az új magyar művészet
keleti tájékozódását a nyugatosok közül átmenetileg Móricz Zsigmond, tudatosabban
Cholnoky Viktor próbálta összekapcsolni a turánizmus nemzetkarakterológiai elképzeléseivel. Cholnoky Neomongolizmus című tanulmányában az ázsiai társadalmak arisztokratikus intézményeit, a magyar művészet és irodalom fellendülését a japán festészet és
grafika nemzetközi sikersorozatával vetette össze: „A mongol kultúrának Ásziában való új
fellendülésével esik egybe pontosan, idő szerint, a magyar kultúrának az az egészen sajátos
új korszaka is, amely már itt van és amely elütő az árja kultúrától. Új irodalom, új
festőművészet, új iparművészet van kialakulóban. A felhalmozott és megfeszült erőknek
ugyanaz a jelensége ez, mint amelyet politikai küzdelmeinkben láttunk és bizonysága
annak, hogy a mongol többé már nem jön: a mongol itt van." 7 Nézeteit a nyugatosok
nevében Gellért Oszkár utasította el, rámutatva arra, hogy a turáni gondolat valójában a
hazai reakció és az imperialista nacionalizmus eszmei szövetségese.8
A pogány mondák témául választása költői kísérlet volt, amely a tervezett nemzeti
stílus egy változatát próbálta kialakítani. Ebben a kísérletben nem Ady kuruc verseinek és
krónikás énekeinek népi szemlélete öltött alakot, hanem a stilizálás szándéka, amely a
mondabeli motívumokat magyaros díszítő elemek gyanánt használta. Nyelvi és formai
stilizációs kísérletek gyanánt születtek a nyugatosok népies hangú vagy paraszti tárgyú
versei is. Kosztolányi a századforduló szecessziós ízlésével közeledett a népélethez, szeretettel, mégis alig leplezett idegenséggel figyelte a falut, és mitologikus fénybe vonta a
parasztot, minthogy alig ismerte valódi munkáját és gondjait. Az Alföld és A határ felé ezt
az idegenséget tanúsították; a költő vasúti ablakból szemlélődve vagy vasúti fülkében
utazva találkozott a puszta és a falu lakóival: „A gyorsvonat az alföldön fut át, / s az
utasok a zörgő ablakokból / bámulva nézik, mint egy új csodát. / Egy nádkúp egy kút
tűnik föl csak olykor, / itt-ott egy árva, tikkadó kazal. / A búza habja szikrát hányva
mormol." Kaffka Margit nem minden irónia nélkül jellemezte ezeket a verseket: „Egy
empire lélek, amely a saját szeme finom ködén át látja a nép fiát. ( . . . ) A rohanó vonat

6

A Richepin-hatásról: Rába György: К szép hűtlenek. Bp. 1969. 9 0 - 9 3 .
'Nyugat. 1 9 0 8 . 1 . 5 7 - 5 9 .
'Neomongolizmus. Nyugat. 1908. I. 1 6 1 - 1 6 3 . A turánizmussal foglalkozó vita késó'bb felújult az
első világháború kitörése után, midőn a turánizmus a háborús ideológia része lett. A turánizmus
mellett Felvinczi Takáts Zoltán: Pánszlávizmus és turánizmus. Nyugat 1914. II. 2 6 4 - 2 6 6 . , Turánizmus.
Uo. 1914. II. 6 2 9 - 6 3 5 . , 1916. i. 6 2 - 6 4 . Ellene Szász Zoltán: Turánizmus. Uo. 1961. II.
2 6 7 - 2 7 5 . nyilatkozott.
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ablakából nézve a szántóvetőnek valóban csillognak inge hosszú fodrai." 9 A népélet, a
paraszti tárgy valóban stilizációs szerepet, egzotikus értelmet kapott. Babits is stilizált
életkép gyanánt élt a népies nyelv és versforma lehetőségével. A Golgotai csárdát Richepin
„blaszfémikus" költészetének hatására dolgozta ki, 1 0 versének groteszk nyelvét azonban
az istenkáromlásig feszített népies hang szabta meg: „Hej, katonák, van-e bor / a kűherkulesét! / S kocka? Lógjon aki lóg! / Hozom a köntösét. / Kis murit ma! Illik az / vidám
örökösnek: / Gazdája már nem iszik úgysem a köntösnek". A Fogarason keletkezett
Cigánydal népies tónusával Petőfi Vándorélet című zsánerképére utalt. Babits „tárgyias"
költészetében természetesebb szerepet töltött be a népies tárgy és hang, mint Kosztolányinál. A helyzetdalhoz vagy a zsánerképhez jobban illettek a stilizációs nyelvi kísérletek, mint Kosztolányi személyes jellegű költeményeihez. Népiesen stilizált költeményekkel tett kísérletet első köteteiben Kaffka Margit is. A Sarjúvágáskor, A. vadasi erdő és az
Őszi szántás után balladaszerű hangot ütött meg, a Radnóti Miklós által is nagyrabecsült
Úti levelek pedig a régi magyar költészet (Balassi Bálint) kifejező nyelvi fordulatait
újította fel, a népi hagyomány teremtő birtokbavételét kezdeményezte. 11
A népies stilizálás igényének volt emellett egy másik változata, amely különösen Balázs
Béla, Szép Ernő és Lesznai Anna költészetében hatott. Balázs Béla népdalutánzó kísérleteiről Lukács György rajzolt találó képet Trisztán hajóján (1916) című kötetét méltatva:
„Balázs Bélát nyilvánvalóan ez vonzotta a népdalformához: annak minden dekoratív
szépséget, minden ékítést, minden művészi hatáskeresést kizáró egyszerűsége, röviden ( . . . ) : a népdal egzaktsága, definíció jellege." 1 2 Valóban, Balázs a lírai dal formáját
szerette volna egyszerűbbé tenni, így jutott el a dal szerkezetileg teljesen tiszta alakjához,
a népdalhoz. „Alkony vére csurog a mezőre. / Véres lesz a cipőd sarka tőle", „Halovány
hold süt az éjszakába. / Édesanyád öltözködik gyászba" — hangzottak az Énekszövegek.
Máskor, Kőmives Kelemen című költeményében a székely népballada jelképes értelmű
parafrázisával próbálkozott. Balázs Béla a szimbolisták vonzásában dolgozott, ismerte a
népköltészet szimbólumteremtő hajlamát. A népdalok egyszerűségét utánzó verseiben a
jelképességnek ezt a természetes, szinte elemi változatát próbálta megvalósítani. Az erdő
vagy Őszi varázs című verseiben a természet és a táj mitikus megelevenítését emelte
jelképes magaslatra. „Egyszer felriadtam. A hold / Idegen, nagy, eleven volt. / Denevér
szállt el előtte" — festett sejtelmes képet a tavaszi éjszakáról jelképes módon fejezve ki a
lélek mélyén borzongó, alig megnevezhető érzéseket. A jelképalkotás vágya személyes
igényből fakadt, a természetesség és az egyszerűség azonban nem lehetett más, mint egy
bonyolult művészegyéniség álruhája. Balázs Béla népdalutánzatai ezért igazából stilizációs
kísérletek, akárcsak Lesznai Anna dekoratív természeti képekből szőtt szecessziós költeményei (Estvéli álom, Falusi harang) vagy Szép Ernő népdalai és népi életképei. A
Vadlibák felé, téli éjszaka, A. Sötét lesz A Duna háta, a Nagy nagy madár és A nappal
holdja voltam ugyanazt a természetes dalszerűséget próbálta kikeverni a népköltészet
egyszerű színeiből, mint Balázs. A csikós vagy A mennydörgés, villámlás a gyermekrajzok

9

Kosztolányi Dezső: Négy fal között. = Hullámzó élet. Szerk. Bodnár György. Bp. 1959. 44.
L.Rába Gy. 1. m. 9 3 - 9 4 .
1 1
Kaffka Margit művészi fejlődése. = Próza. Novellák és tanulmányok. Szerk. Réz Pál. Bp.
1971. 175.
12
Trisztán hajóján. = Magyar irodalom, magyar k u l t ú r a Szerk. Kenyeres Zoltán. Bp. 1970. 98.
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vagy a népszerű színes nyomatok elemi formáiban, igénytelen egyszerűségében ábrázolta
a népi életet.
A népi nyelv és a népi forma a nyugatos költészet stilizáló kísérleteiben játszott
szerepet, azokban a kísérletekben, amelyek a dalműfaj eredeti tisztaságát és természetességét vagy a szimbolizmus költői nyelvének népdalszerű változatát próbálták kialakítani.
Ezek a törekvések jobbára a folklorizáció körében jelentkeztek, nem alakították ki a
maguk különös népi szemléletmódját, ahogy Ady Endre költészete. Hozzá hasonló népi
szemléletet, más-más módon és körülmények között, Oláh Gábor és Juhász Gyula
költészete mutatott. Oláh Gábor a népköltő szerepére készült, a Petőfi-hagyományokat
folytatta, a népnemzeti költészet hangját őrizte meg. Őszinte demokratizmus és népszeretet szólalt meg verseiben (Szegény ember sorsa), lázadó haraggal utasította el a magyar
társadalom elavult szerkezetét (A keresztrefeszített ember). Vágyait és világképét tekintve
a Nyugat táborában lett volna a helye, akár Ady hagyományosabb, népszerűbb nyelvet
beszélő antagonistájaként. „Oláh Gáborban — hangoztatta Németh László — megvolt a
tehetség, hogy Ady egészséges antagonistája legyen. Sajnos, csak a tehetség volt meg s
nem az öntudatosság. A születő század nagy zűrzavarában elvesztette a fejét. Olyan
hatások alá került, amelyek tehetsége természetes fejlődését inkább gátolták, mint segítették." 1 3 Elsősorban Ady hatása alá, Az élet lobogója alatt (1908) című verseskötetét
utánérzések szőtték át. Ugyanakkor, hogy eredetiségét igazolja, szembe is fordult Adyval,
és nagyta magát kijátszani ellene, mint a nemzeti hagyományok képviselőjét. Hagyományosabb költői nyelve azonban erősen hatott a népi lírikusok költészetére, elsősorban az
ugyancsak Debrecenben élő Gulyás Pálra, aki személyes mitológiájában is elhelyezte Oláh
Gábor magányos alakját és elfeledett költészetét.
Juliász Gyula korán rátalált a népies hagyományra. Népszerű verse, a Magyar népem
1903-ban Petőfi szabadságharcos riadóinak szellemében lázított függetlenségi küzdelemre:
„Bécs felől jön a fekete felleg, / Bécs rongy lesz, mire innen elmegy; / Aki küldi, mind
halálra sárgul, / Hogyha kard lesz a magyar kaszábul!" Ez a költemény az osztrák
birodalmi politika ellen fellépő függetlenségi mozgalmak romantikus patriotizmusát
fejezte ki. Később a népélethez jutott közel, életének megoldásra váró nagy kérdései elől
szívesen vonult volna vissza a falusi táj csendjébe, a paraszti élet dolgai közé. „Jó
magyarok a földön és vízen, / Parasztok csöndesen, magányosan, / Kik éltek csak s nem
érti senki sem / E dús anya oly búsan mért fogan? / Be jó is volna tihozzátok állni, /
Valami nagy, új aratásra várni, / Míg ápol a föld s altat feketén . . . / Bús magyarok!
Tőletek jöttem én!" — írta 1909-ben Tömörkény Istvánnak című költeményében. Igazán
azonban a forradalmak bukása után nyert szerepet költészetében a népi forma és hagyomány. A súlyos vereségre és megtorlásra 1919-ben népi hangvételű siratóval válaszolt,
Dózsa György vértanú halálát és a parasztsereg pusztulását idézte fel. „Hej, a sírok egyre
nőnek I Szőnyegén a temetőnek, / Elhervadnak mind a rózsák / Őskertedben Magyarország" — fejezte ki gyászát Dózsa feje című balladás versében. Ez a költemény már Sinka
István Dózsa György emlékére utaló népi siratóit készítette elő. A népi líra költői szemléletének kialakulásában játszottak szerepet Juhász Gyula tápai versei: a Tápén, a Falusi
délelőtt, a Tápai Krisztus, a Tápai nóta is. A nyomorúságban és elmaradottságban fuldokló alföldi falu az elmaradott ország és a reményeit vesztett parasztság jelképe lett.
13
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0 1 á h Gábor. = Két nemzedék. Bp. 1970. 232.

„Brummog a bőgő, elhervad a hold, / Fenékig issza a vőfély a bort, / Már szürkül lassan a
ködös határ, / És a határban a Halál k a s z á l . . . " — hangzottak a Tápai lagzi valójában
nem mennyegzőt, hanem halotti tort festő sorai. A tápai versek az előadás, a forma és a
verselés népi hagyományaihoz kötődtek, ugyanaz a „népiesítés" szőtte át balladákra, népi
siratókra emlékeztető szerkezetüket, mint Ady kuruc verseit. Juhász Gyula kései költészete ezzel az új népies törekvések egyik fontos ihlető ereje és költői példája lett.
A nyugatos költők általában szemben állottak a „népiességgel", mint esztétikai elvvel,
de nem állottak szemben a népköltészettel és a népi hagyományokkal. Babits Mihály
1909-ben, Michel Bréel francia irodalomtörténész Homéroszról szóló könyvét ismertetve
még élesen elutasította „a népköltészet és egyszerűség bálványozását az irodalomban". „A
művészet - hangoztatta - sohasem egyszerű, hanem éppen ellenkezőleg, magasabbrendű
kombináció: az egyszerű kis népköltemény sohasem mérkőzhetik a Danték mesterkélt
című 1918-as tanulmányában viszont már a népkultúra
alkotásaival." 14 Népköltészet
védelmére kelt, nem azonosította egymással az egyszerűséget (a kultúranélküliséget) és a
népköltészetet. Sőt a népköltészet tartalmas belső kultúrájáról beszélt: „azért tartom
sokra a népköltészetet, mivel több a kultúrája. Nemcsak a könyvekben rejlik a kultúra.
Kultúra van a nyelvben magában, az ősöktől öröklött beszédmódokban, közmondásokban, kultúra van a régi szokásokban, vallási és babonás hagyományokban, a természet és
az élet átöröklött,hagyományos interpretálásában. Egy hagyományok által kormányozott
élet már maga a kultúra. A városi ember sok kultúrát tanult, de sokat is vesztett, sokat is
felejtett, mikor fajának ősi hagyományos életét felejtette. Az ősi élet és ősi szó e
kultúráját őrizte meg a falusi ember. Ez a kultúra az, amiből a népköltészet kinőtt." 1 5
A hivatalos népnemzeti irányt és a valóságos népkultúrát igyekezett egymástól elhatárolni a Nyugat. Ezt az elhatárolást szolgálta az a vita is, amely 1917-ben folyt a folyóirat
lapjain, a „paraszti" nyelvet állítva szembe a „népiessel". Ignotus Arany János születésének centenáriumán lépett fel azzal az igénnyel, hogy a költőt elperelje a népnemzeti irány
epigonjaitól, és vitába szálljon azzal a hivatalos nézettel, amely Arany költészetét tekintette a népiesség mértékének. „ ( . . . ) ha az idegen — írta Arany költészetéről — belemerülne, végigkövetné útjain, s visszanéző pillantással mérné végig a megtett utat: visszalátna romantikára, visszanézne feudalizmusra, visszatekintene kelet-nyugati őszengzetekre, csak népiességet találna meglepő keveset, azt is, minden művészi tökéletessége
mellett, sarokba tettet, oktató célzatút, szinte zschokke-it vagy mellékes humorút. (A
hamis tanú. Az első lopás. Jókai ördöge.) Hatni persze hatott Arany Jánosra, mégpedig
erősen, a magyar népiesség. De éppígy hatott rá az ónémet s a kelta-germán - skót és ír —
népiesség is. Hatott az óhéber, a bibliai népiesség, de hatott Tasso, hatott Ariosto, hatott
Zrínyi Miklós s hatott (olykor majdnem végzetesen, mert egyéniségéhez nem vágóan) a
Byron szeszélyes arisztokratizmusa is." Arany, szerinte, nem a „népiességben" találta
meg költői eszményét, hanem a „parasztiban": „a paraszti magyar nyelvhez tér vissza
vagy száll le, ezt teszi meg magyar nyelvnek, ennek egy vagy kevés húrjából csalja ki a
zengzetek s a tolmácsolások minden permutációját s kombinációját. Ám ez ugyebár, csak
magyar történeti vagy irodalomtörténeti szemmel nézve népiesség." 16 Hasonló elképze1

"Pour mieux connaître Homère. Nyugat 1909.1. 6 5 7 - 6 5 8 .
Gondolat és írás. Bp. 1922. 2 0 0 - 2 0 1 .
1
' A r a n y . = Válogatott írásai. 3 3 9 - 3 4 0 .
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lést fejtett ki Kosztolányi Dezső is Arany Shakespeare: János király fordításáról szólva:
„íme, a színpadról a tiszta parasztnyelv hangzik.'" 7 Majd mikor a Budapesti Szemle
cikkírója óvást emelt a nyugatosok Arany János-értelmezései ellen, 18 Ignotus és Kosztolányi részletesebben kifejtették, hogy miért tettek különbséget a „népies" és a „paraszti"
között. Kosztolányi szellemes példával érvelt: „Népiesnek érzem — jó értelemben —
Aranynak ezt a sorát: Lelkemből lelkedzett gyönyörű magzatom! Az a mód azonban,
ahogy Hamletet megszólaltatja, már nem népies: Hadd csaljon ágyba a pöffedt király,
Csípdesse arcod, hívjon mucijának, s . egy-két büdös csókért, vagy mert fene Ujjával ott
babirkál nyakadon, Tálalj ki m i n d e n t . . . Ez a nyelv - a legjobb értelemben — parasztnyelv, szenvedelmes, erős és kifejező." Pázmányra és a hitújítás, valamint az ellenreformáció íróira hivatkozva szavazott a „népiessel" szemben a „parasztira": „nyelvi szempontból lehetetlen őket egy kalap alá venni a népiesekkel. Ők megőrizték számunkra a
parasztnyelvet. Ezt a durva, szókimondó, izgatott, fehér izzásig hevített, szenvedélyektől
fuldokló, zajgó magyarságot, amit shakespeare-i szókincsünk bányájának tekintek, annyival is inkább, mert a hitvitázóink közül sokan kortársai az angol költőnek. ( . . . ) A
parasztit és a népiest ilyen értelemben állítottam szembe.'" 9
A „népies" és a „paraszti" elkülönítése annak az irodalmi csatározásnak hevében
született, amelyet a nyugatosok folytattak a konzervatív népnemzeti iskola ellen. A
fogalmakat tisztázó vita azonban már az új népiességet készítette elő. A népnemzeti
epigonizmus idejét múlta népies költészetével és esztétikájával szemben a népi mozgalom
és a népi irányzat írói keresték a parasztság nyelvében és hagyományaiban a korszerű
népiség forrását és zálogát. Az esztétikai és nyelvi igényt, amelyet Ignotus és Kosztolányi
a „paraszti" fogalma révén juttatott kifejezésre, voltaképpen ők, a népi lírikusok váltották
valóra, midőn természetes örökségük és birtokuk gyanánt emelték a magyar költészetbe a
népi élet és a paraszti művelődés hagyományait.

1

T e s t i Napló 1917. márc. 16.
-n-: Alkalmi cikkek Aranyról. Budapesti Szemle 1917. 4. sz. 1 5 6 - 1 6 0 .
18
Paraszti és népies. = Nyelv és lélek. Szerk. Réz Pál. Bp. 1971. 3 5 8 - 3 6 0 . , Vö. Ignotus: Arany s a
népiesség. Nyugat 1917.1. 7 7 6 - 7 7 7 .
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OLTYÁN BÉLA

A M A G Y A R SZÜRREALIZMUS T Á R S A D A L M I KAPCSOLÓDÁSAI

A szürrealizmus programjának meghirdetését az irodalomtörténet — jogosultan —
André Breton nevéhez kapcsolja, ugyanakkor, mintha nem méltányolná kellőképpen
Aragon valamivel korábban kiadott Álomözön c. művének jelentőségét.
E körülményre (s a megjelenés idejére) szerényen s némi szemrehányással maga Aragon
is emlékeztet: „Az Álomözön volt az első kísérlet azoknak a szavaknak a meghatározására, amelyeket a szürrealista elméletben használtunk. Nem akarom szembeállítani
Breton közismert Kiáltványává, amely más szempontból fontos. De az Álomözönhtn
főképp azt írtam le, ami valamivel előbb történt." 1
S bár az Álomözönben a líriai önéletrajziság, a metaforikus képiség háttérbe szorítja a
tételes programot, semmiképp sem hagyható figyelmen kívül, mert (az Aragon-jelezte
előzmény jellegen is túlmutatva) koncentráltan sűríti a szürrealista ars poetica és költői
magatartás minden lényeges elemét. Az alkotás külső keretének, szituációjának felidézését
éppúgy, mint a látomásokra összpontosító belső állapot programszerűségét, s a „pszichológiai automatizmus" felszabadításának gyakorlatát: „ . . . esténként összegyűltünk, akár a
vadászok, és értékeltük az elmúlt napot, megszámláltuk az általunk kitalált állatokat, a
fantasztikus növényeket, az elejtett képeket. A gyorsulás prédájaként egyre több időt
fordítottunk a gyakorlatra, mely lényünk különös tájait fedte fel előttünk. Szívesen
figyeltük fáradtságunk görbéjét és az azt követő szórakozottságot. Aztán megjöttek a
csodák." 2
A kérdés most számunkra nem az elsőbbség vitájának eldöntése, hanem a bretoni és
aragoni programban egyaránt szereplő álom-tartományok, a „csodák" birodalmába való
behatolás szándéka miatt érdekes. E csodák hatósugara, kiterjedése ugyanis véges, s nem
tudják korlátlanul kiterjeszteni uralmukat. A százszázalékos félhomályt és sejtelmességet
a szürrealista kísérletekben minduntalan fel-felszakítják a valóság éles penge-sugarai. Az
írás rögzítés folyamata eleve csökkenti a tényleges álom-mechanizmus megvalósulásának
esélyeit. Még Bretonék gyakorlata sem jelenti az ébrenlét s a „tiszta álom" alternatívájának kizárólagos egyikét. Koncentrációjukkal — jobb pillanataikban — azt a féléber, figyelő
állapotot teremtik meg, mely vibráló irányulásával, hol a tudat mélyének lappangó
emóciói, felrajzó asszociációi, hol a tudatosulás, a nyelvi formábaöntés világossága-pólusa
felé mutat.
1
Aragon beszélget Dominique Arbannal. Bp. é.n. 42. Ford.: Szávai János I. m. 43.
4 . m. 43.

313

Mindettől persze a mű még nem lesz automatikusan reálisabb. De a tudatosság
különböző fokaihoz kapcsolódható társadalmi cél, az aktivitás eszmei minősége, elmozdíthatja az eredeti szürrealista programnak megfelelő fókuszról az önkifejezés hangsúlyát. A
szürrealista meghatározással jelölt irodalom ezért, az egzaltált látomástól a realizmusba
hajló változatig sokféle típust s árnyalatot jelent, s esetenként a még szürrealista jegyeket
is beolvasztó, de a mű egész karakterét tekintve már nem szürrealista példa kialakításának
szakító vonaláig is eljut (mint ahogy Aragon és Éluard pl. személyes pályájukon is végigjárták ez utat).
Mindez egyben arra is figyelmeztet, hogy a szürrealista eszményt leginkább megtestesítő példák specifikus jegyei, e körülhatárolt területet, nemcsak a klasszikus (realista)
hagyománytól, hanem részben más izmusoktól is el fogják különíteni. De ezt az elhatárolást az előbbinél szövevényesebb „terepen" kell elvégezni, mert az izmusok erősen hatnak
egymásra, átmenő érvényű ars poeticái elvek kötik össze őket.
A fenti szempontok elhanyagolása tudományosan megközelíthetetlenné tenné a jelenséget. Bori Imre pl. a szürrealizmusról szóló könyvében nem tesz különbséget a kimondottan szürrealista s a szürrealista elemeket asszimiláló realista koncepciójú művek között.
Ebből következően esetenként a futurista, expresszionista, dadaista illetve szürrealista
jelenség között sem. A befejezetlen mondatot pl. nem egy minden hagyományt, s így a
szürrealista tapasztalatot is szintetizáló realista műnek, hanem a „szürrealizmusban szintetizáló" tipikusan szürrealista alkotásnak fogja fel: >rA befejezetlen mondat tehát a magyar
szürrealizmus legnagyobb a húszas évek feltáplálta legjelentősebb epikus vállalkozása, —
az a szintézis, amelyben mind eszmei, mind költői vonatkozásokban teljességben épült ki
a szürrealizmus világképe, kiegyensúlyozottá vált, mind a látás, mind pedig a láttatás
klasszikus arányokba mutatkozhatott." 3 S a szürrealizmus specifikumainak körülhatárolatlan volta miatt tekinti más oldalról a reális élmény, dinamika s expresszivitás anyagából
született A ló meghal a madarak kirepülnek c. Kassák-költeményt is szürrealista alkotásnak. (Hogy a tényleges szürrealizmust e kiterjesztett képlethez viszonyítva egy körülhatároltabb körben kell keresni, azt jól bizonyítják azon kutatások eredményei is, melyek
egyes pályák konkrétabb, mélyrehatóbb elemzésével alapozzák megállapításaikat, illetve
melyek a csoportjelenséget elsősorban a Dokumentum köre tevékenységéhez kapcsolják.
Nem úgy és olyképpen, hogy a mértéktelen kitágított szürrealizmus képét egy merev és
szimplifikált Dokumentum-alternatívával
kérdőjelezik, hanem egy előkészítő, előzetes
szakaszt is felismerve.)4
3

A szürrealizmus ideje. Újvidék. 1971. 87.
Béládi Miklós, Illyés Gyula szürrealista vonásokat ötvöző, korai költészetét elemezve, Illyésnek a
bécsi Má-ban, az Ék-ben s a Dokumentum-ban megjelent alkotásait szerves egységben vizsgálja (Illyés
Gyula és a szürrealizmus ItK. 1961. 6 8 2 - 7 0 9 ; Érintkezési p o n t o k Bp. 1974. 2 1 3 - 2 6 2 . ) ; Kassák
pályájával kapcsolatban utal arra, hogy e bra stílusa - a 20-as évek első felétől kezdve az évtized
végéig: „ . . . a szürreabzmusra emlékeztető szabad lebegésen áthaladva" jut „a tárgyiasabb leírás és
hangulatfestés bányába" (Arcképek a magyar szociabsta bodalomból. Bp. 1967. 70.; Érintkezési
pontok 31.). Egri Péter, Dérynék a húszas évek elejétől írt epikájában és lírájában egyaránt felismer
szürrealista vonásokat is (Kafka- és Proust-indíttatások Déry művészetében Bp. 1970. 15.; Irodalomtörténet. 1974. 4.SZ. 822.); Pomogáts Béla szintén „a szürrealizmus szabadság felé" — szerveződő
Déry-versről beszél, melynek anyagát „a szürrealista költészet álomvilága, szabadon röpködő képzelete
szövi á t " . (Déry Tibor Bp. 1974 35.; 39.). Az újabb irodalomban: Szabolcsi Miklós a magyar
szürreabzmusról szólva úgy látja, hogy jelei már a bécsi emigrációban is jelentkeznek, s utal az Új Föld
4
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Igaz: a szürrealista specifikumok vitathatatlan objektivitású, tételszerű összegezése,
kiemelése alig vagy nehezen valósítható meg. A csapongó képzettársítás, távoli dolgok
összecsendítése minden izmus ismérve, a leginkább a költői magatartások, versbeli szituációk ígérnek fogódzót. A dadaizmus kaotikusságát, hangsúlyozott gesztus-jellegét, nyelvi
túlzásait tekintve a szürrealizmus elkülönítése könnyebb, az expresszionista típus azonban
sokszor szinte észrevétlenül megy át szürrealizmusba. Különbségek azért itt is adódnak.
Az expresszionizmus Én-központúbb, a szürrealizmus látomásközpontúbb.
Az expresszionizmus kiáltó hangja, az Én izgatott, világgal folytatott párbeszéde, a kiáradó
aktivitás a tipikus szürrealizmusban egy meditativabb tónusú, valamivel személytelenebb
hanggá csendesül, melyben a figyelem nem annyira az alakítani, a dolgokat összefogni és
próféciákat mondani akaró szubjektumra, hanem a felrajzó, „objektivizálódó"
látomásokra terelődik. Az Én mintegy figyeli, passzívabban „elszenvedi' a mindent elárasztó
víziókat, s a felidézett tárgyak közt elveszti irányító szerepét. A futurista-expresszionista
ötvözet energikusabb, rövidebb szerkesztésű mondataihoz viszonyítva hosszabban áradó
mondatok jelenítik meg az álom-képzeteket. A himnikusan, esetleg szintén hosszabban
kígyózó expresszionista mondat (párbeszéd és prófécia jellegből adódó) látszólagos gondolatiságától pedig a vizualitás síkjának erősödése különbözteti meg; a patetikus szenvedélytől a sejtelmes hangulatiság. Az expresszionizmus, programjában az egyéniség erőinek
teljes mozgósítását, összefogását tűzi célul, a szürrealizmus (a tudat ellenőrző s felfokozó
szerepének kiiktatásával) — egy adott terület, lelki-mélyréteg feltárásának reményében —
részben „önkioltási' hajt végre.
Más kérdés, hogy valamiképp a szürrealizmusban is a korábbi avantgarde lázadás
nyilvánul meg, s izgatott lüktetésű példái is vannak, de formailag ez általában a korábbi
futurista-expresszionista
eredmények „megszüntetve-megőrző"
asszimilálását, esetleg a
népköltészet friss lendítőerejével (realisztikusságával) való telítődést is jelent. Miként a
magyar szürrealizmusban is, melyben a tipikusabban szürrealista vonások sokszor futurista-expresszionista s dadaista, illetve népköltészeti ismérvekkel ötvöződnek.
A szürrealista jegyeket is hordó realizmus és szürrealizmus közti, illetve a más izmusoktól való eltérés, s a szürrealizmuson belüli árnyalódások hármas kérdéskörén túl fontos a
magányos pályák vonalán, s a csoportkeretben feltűnő szürrealista jegyek különbségeire
is figyelni.
A „magyar szürrealizmus" címszó a csoportjelenségként feltűnő tendencia vizsgálatát
igényli. A közös folyóirat publikációs nyomatéka, az ars poeticák egymásra is utaló
kifejtésének lehetőségei, az együttes fellépések, előadóestek agitatív ereje, hatékonyságot
növelő tulajdonsága szembetűnőbbé teszi az irodalmi folyamatban való jelenlétüket. Nem
mintha a magyar csoport alkotói a „tiszta" szürrealizmus végletes modelljét teremtenék
meg. flyformán e teljesítmény alig mutatna túl önmaga szubjektivizmusán, nyelvi-képi
leleményein, s kevésbé tarthatna számot az érdeklődésekre. Inkább mert úgy tűnik, hogy
a sajátos történelmi viszonyainkból eredő módosulásai a herma tikusságot megtörő társadalmiság irányába vezetik alakulását.
szerepére is e vonatkozásban. (Érik a fény. Bp. 1977. 6 4 7 - 6 4 8 . ) ; s egyik legújabb, kizárólag a
Dokumentumra koncentráló munka szerzője pedig tudatosan tekint el a jelenség egészének számbavételétől, hogy e hazai orgánumról egészen közeli, részletes képet adhason. (Csaplár Ferenc: Kísérlet a
„Ma" hazai folytatására. Literatura. 1975. 3 - 4 . sz. 1 0 2 - 1 2 7 . )
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A magyar szürrealizmus

kialakulása

A szürrealizmus nemcsak egy csoporton belüli, hanem időben lezajló folyamatot is
jelent. Hazai folyóirata, a Dokumentum 1926 decemberétől 1927 májusáig jelenik meg, a
szürrealista jelleg csoportos érvényesülésének idejét azonban tágabbra kell vonnunk. Hisz
egyesek (pl. Tamás .Aladár) a A/a-ban megkezdett szürrealista kísérleteik után a Dokumentum-Ъап már nem is jelentkeznek, mégse hagyhatók figyelmen kívül. A szürrealista jelleg
erőteljesebb érvényesülésének szakasza kb. 1924 és 1928—29 közé esik, de elszórtan a
húszas évek elejétől az évtized végéig nyomon követhetjük tüneteit.
A forradalom tényének, emlékének expresszív megidézése, a Máglyák énekelnek
c. avantgarde eposz után Kassák és a Ma gárdája, kiábrándultságát, levertségét, a dadaista
groteszkség allűrjeivel énekli. De már e versekben is fel-felbukkannak oly részletek,
melyek kevésbé harsány hangjuk, a túlzó groteszkséget tompítottabb tónussal cserélő
menetük, „elmondó-mesélő" irányultságuk szürrealisztikus jellegű.
A Ma 1921-es évfolyamában Reiter Róbert: Vers szerelmi dekorációval c. művének
néhány sora s A reggel apotheosisa c. Simon Andor vers indítása mutat ily vonásokat:
„A csillagnyelő folyók partján talán csak hét
parasztlány zarándokol
De az éjszaka cseppkőbarlangjaiban ki tudja hány
szobrot épít a félelem ? !?
Talán épp a hét parasztlány
nyúlik hosszú gyertyaszálba e percben."
A reggel apotheosisa
Kétségtelen, hogy pl. Kassák ars poeticája mindvégig — így a 20-as évek elején is —
lényegi pontokon eltér a szürrealizmus esztétikájától. Az indulás forradalmi látomásainak
idejét későbbi avantgarde-jával ekkor (az elemeiben továbbvitt expresszionista szólelemények, metaforikus kifejezések mellett) a hökkentő, egymást „taszító" társítások, s —
paradox módon — a versegész formájának bizonyos arányossága, áttekinthetősége köti
össze. Kassák konstruktivista nézeteiből kiindulva, könnyen állíthatnánk, hogy általában a
heterogén asszociációkat legyőzni akaró, racionális rendezőelv (szerkezet-gerinc) fűzi
tömörebb testre a részeket. A művek olvasása azonban arra figyelmeztet, hogy mindebben
nemcsak Kassák „mérnöki" ambíciói munkálnak.
A dadaista töredezettség, a versek tényleges belső ellentétei valóban a tanácstalan
rezignációk, a magány keserű meditációinak tükrei. De e széttagoltság a tömény fájdalom
vagy a remény felszikrázó pillanataiban sokszor felületivé válik, s a versbevont (a gondolati logika alapján egymástól távol eső) jelenség-képzetek, akár nagyobb egységű kiterjedésben is azonos hangulati minőségbe olvadnak.
Fokozza az atmoszférikus egységet, ha a képelemek motívumszinten is kapcsolódnak, s
összefüggőbb (vagy visszatérő) asszociációs rendszert alkotnak. Ilyenkor a látomások
érzelmi tónusa, kohéziós ereje tartja egyensúlyban a részeket. (S hogy Kassák ökonómiára, lényegi vonalvezetésre való hajlama — különböző arányokban — még ilyenkor is
érvényesülhet, az költői karakterének legjellemzőbb sajátja.)
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Az ugrásos, de lírai élményt hordó látomásosság e nagymérvű jelenléte miatt Kassák
20-as évekbeli költészete — bár más nézőpontú kiemeléseket, besorolásokat is megenged
— a szürrealizmussal is rokon..
Csak így s ily értelemben beszélhetünk arról, hogy 1922-ben vízióiban Kassák viszi
tovább a szálat (19., 24., 25., 31. sz. vers), azzal a módosulással, hogy míg a korábbi 2. sz.
versében pl. egy valós (a „csak mi ketten jobban össze lennénk csomózva" óhaját sűrítő)
szituáció metaforikus-képi kifejezése dominál, 1922-ben, a dialógust egy látomásosabb
képsor telíti, s e látomáshoz helyenként szemlélődőbb módon viszonyuló költői magatartásjárul.
Motívumai: az „üvegház", „üvegharangok", s a költő szemhatár fölött feltűnő és
végtelenbe vesző dolgok, az elrepülő „angyal" s az úszó faluk, mind mind az izmosodó
(bár tételes programmal még nem rendelkező) nemzetközi és magyar szürrealizmus
tipikus eszköztárára s vershelyzeteire is emlékeztetnek:

„Az angyal átrepült a fekete hálón a libák összegyűltek az üvegházak
körül s a szolgáló csapig fejte a köcsögöt"
19. sz. vers
„Szegénységünk virágait énekeljük és a nap vándorol fölöttünk mérhetetlen zónákon mint mindig egyedül vagyok üvegharangok madarak alszanak
függőágyainkban . . .
tapintásom alatt éhes szibériai faluk úsznak el mint a bárányok"
24. sz. vers

De az idézetek nemcsak az általános tendenciákhoz való közeledését, hanem Kassáknak a nivelláló kelléktáron átsütő teremtő erejét is mutatják. „A szolgáló csapig fejte a
köcsögöt"-ben egy friss, népi ízű, realisztikus egység kerül váratlan kapcsolatba az angyal
képzettel; a bárányként úszó falu látszólag szimpla hasonlatrendszere pedig egy rendkívül
összetett asszociációrendszert tömörít. Eredetileg, a lírai hagyományban, a szétszórt,
nyári felhők úsztak fehér báránynyájként. E (metaforikusabb alakjában) bárányfelhőből
Kassáknál csak a „bárány" marad. Ily formában (halványan a felhő képzetet is asszociálva) egyaránt idéz egy magasban elsuhanó világot; a szibériai faluhoz is tartozható
bárányokkal együtt egy teljesebb faluképet; de perspektíva ugrással, egy nagy magasságból
megpillantott, a végtelen tájon báránynyájként lapuló, sorakozó falvak képét is. S e
több nézőpontú perspektívából ábrázolt kép újabb dimenziókat csillant azzal, hogy egyszerre jelenik meg a költőtől függetlenedő objektivizálódásában, s a költő „tapintása
alatt" születve, annak legbensőbb, szubjektív teremtményeként.
1923-ban a szürrealizmus gyorsabb térhódítása következik. Kassák versei mellett
( 3 3 - 3 8 . ) még mindig Reiter Róbert expresszionizmusból áthajló művei a legjellegzetesebbek, a korábbi részlet-naturalizmus nyerseségét ihletettebb líraisággá transzponálva. S
miként Kassák egyenletesebben szürrealisztikus 33. sz. versében, a sötétség és kedély
mélypontjának ellentéteként a belső újjászületés, „megtisztulás" reménye záija a művet
(„üvegből vagyunk s lassan színültig telünk fénnyel, ez az az óra mikor ő leszáll hogy
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meglátogasson bennünket"), Reiternél is a belső fények s a biztos fogódzópont-keresés
képzetei ábrázolódnak:
„tüskék és a bizonytalanság csalánja közt fekszünk:
foszforsebek fényében születnek a végtelen dolgok
jaj-törmelékünk alatt föléled a reggel s a vándormadarak átkelnek az
acélfelületű vizeken
az ég kimossa könnyeikből a lúgot
pillantások lejtőjén leszalad a megtisztított forrás
útrakészen gyülekezünk a fadobok körül s a kézfogásunk olyan mint a
megfelezett búzakenyér"
Föloldozás
S hogy e kezetfogók a fadobok körül mily útra gyülekeznek, azt Feszültség c. verse
teszi kétségtelenné, melyben a humanista feleszmélése, s a jelképüeg megidézett zsarnokságot felelősségre vonó költői attitűd visszhangzik.
Ez évben Tamás Aladár (expresszionista-realista) munkáiban is egyre több szürrealisztikus egység épül (pl. a Hajnal van, illetve a Szomorú ember vagyok én — kezdetű
ciklusokban), s Déry Tibor: A nagy tehén c. alkotásának már egész anyagát a szürrealista
látomás alakítja.
A „tehén"-motívum (miként a szürrealista festmények repülő falvainak szomorú szemű állatai) nagy szerepet kap a magyar szürrealizmusban is. E versben: az érzelem mitizált
képi formájaként, a jóság, adakozó bőkezűség, harmónia-lehetőség szimbólumaként, a
kegyetlen(tőkés)világ rideg képleteivel perlő reménycsillagként izzik fel. E forma, rapszodikus áttételességével, egyszerre tükrözi az elidegenedés szituációját, szorongató sugallatát, s e bilincs-körökön áttörni vágyó emberi, költői gesztus hevét:
„Mindig fölöttem repül a nagy tehén
éjjel felhőkben fénylik és énekel
te drágakincs! pipacs! állatka! elérhetetlen szerelmem!
soha nem érinthetem meg rejtélyes szemeidet
szarvaid között hallgatagon viszed billenő sorsunkat
mindenki elrepül
nagy tested felé, melyben szelíden viseled a boldogtalanságot
mint a kenyeret
késő este
homlokomra hajolsz és azt mondod: bubu kis madaram"
A szürrealista nyomok 1924-ben még sűrűbbé válnak. A kis illeszkedő szürrealista
részletek egyre inkább az egész verstestet uraló anyaggá terebélyesednek. A Ma (1924-et
kezdő) IX. évfolyamának 3—4. számától, szinte minden vers példaként szolgálhat (Kassák
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41-től 45-ig számozott versei közül elsősorban e kettő; — Reiter Róbert: Tabala-daL,
Dicsértessék; Fényrokonunk; „Új. verseiből"; — Déry: Város éjszaka; Városi képek; —
Tamás Aladár: Reményeim...
; Világosságlábakon jön . . . ; Nyugodtan. . . . s a kalandos
életű — diplomás, illetve szövőmester — Vajda Sándoi : Szomorkodás. .. ; Pipacsokat. . . ;
Reggel... ; A tavasz. . . sorkezdésű költeményei). Ez évben jelentkezik (az Ékben
publikált versei — Világosság, Éjjel győzni — mellett) a Ma hasábjain Illyés Gyula is
(Atmoszféra). S Nádass József: Házat építenék. . . kezdetű, több versből álló ciklusa
sem mentes e jegyektől.
A sor 1925, a Ma utolsó évében is folytatódik. (Kassák: 46-tól 60-ig terjedő számozott
versei közül elsősorban az 50., 52., 55., 59. ötvöz szürrealisztikus vonásokat is; — s Illyés
Gyula: Halott', — Nádass József: Kassák Lajosnak c. s a Mély szárnyakkal. . . ; Az
egyhangú menetelök..
. kezdetű versei; - Tamás Aladár: 1-től 19-ig számozott prózakölteményei; — Vajda Sándor: Hol a Hold c. alkotása emelhető ki.) Ez év jan. 15-i,
jubileumi számában, a szürrelizmus jegyében (többek között: Apollinaire, Reverdy, Max Jakob, Soupault, Sauvage, Tzara, Éluard művéből Szegedi Pál és Illyés Gyula fordításában) —
Francia antológia címszóval összeállítás jelenik meg, s a (jün. 15-i) utolsó számában Ernst
Joseph tollából egy elemző elméleti cikk a szürrealizmusról („Sürrealizmé").
Illyés Gyula két alkotása jól példázza a hangvétel és forma két jellegzetes típusát: az
epikusabb, leíró jellegű, prózatördelésű; s a lírai intonálású, szubjektívebb karakterű
megvalósítást:
„Vannak szüzek, kik az ég sugarában állnak tisztán, s a hold homályos üvegén
keresztül szemükbe átragyog a fény. így ha csukott a szemed, azt hiszem, kinyitáskor
biztosan galamb repülne ki belőle, mutatónyílként a napforrás felé."
Atmoszféra (2. rész)
égre forduló szemeiben lassan
billent föl a táj
szenvedő tehenem álma csábította volna el
fagyos szelek zátonyain hevert
bevert száj
feltépett köröm
szívében a csírázó golyó —
könnyei
foszló szavak fátylán szűrődtek át
és hulltak ablakomra
hangjában a szél
hajában az eső
hangjában ez a hajnali eső és zokogó szívem
Halott

A hangvétel és formavariációk e líraiságon belül persze tovább bonthatók. E reverdysen
tömör illyési példához viszonyítva megint más jelleget képviselnek az epikus részecs319

kéket és líraiságot ötvöző, hosszabb lélegzetű sorokkal felhangzó Kassák, Déry és Reiter
Róbert költemények. (Déry Városi képek c. versének 4. része, s Tamás Aladár számozott
költeményei - 1-10-ig - viszont megegyeznek az Atmoszféra prózatördelésű „epikumával".)
Folytathatnánk e felsorolást, „osztályozást", de ezen az úton nem jutnánk közelebb a
magyar szürrealizmus karakteréhez. E rövid történeti váz csak azt kívánná bizonyítani,
hogy a „Dokumentum"-bán
testet öltő szürrealista csoportjelleg, már a „Ma" hasábjain
kialakul. Érdemlegesebb válaszért a költői magatartás mélyebb gyökereihez, érzelem- és
gondolatszféráihoz kell fordulnunk.
A kérdés: mily indítékok, pszichológiai-alkati vagy társadalmi élménymozzanatok
eredményezik a magyar irodalom szürrealista vonásait; az egyes alkotók mily fokáig
jutnak el az elidegenedés, a magány átélése kifejezésének, s e pontról mily társadalmi,
valóságrétegek vonzzák ismét reális talajra e költői röptüket. Más szóval: milyen e
művekben a látomás és realitás viszonya? A valóság álmai jelennek-e meg, vagy az álom
akarja a valóság látszatát kelteni?

Keresztmetszet
Az 1926 decemberében meginduló Dokumentum-hói kimaradt „Maisták" helyett új
jelentkezők (pl. az akkor még Zelkovits néven író Zelk Zoltán) kapcsolódnak a munkába.
Kassák, Déry, Illyés, Nádass s Németh Andor személye azonban összekötő kapocs.. E
folytonosságot őrző, továbbvivő szerep, tehetségük, valamint azon körülmény miatt, hogy
a Dokumentum
1927 nyarán történő megszűnése után különböző formákban egyéni
köteteikben él tovább a szürrealista elem (Illyés 1928-as Nehéz föld-jében egy plebejusi
lírai-realizmusba ágyazódva; Nádass: Megy körbe az arc - 1927 - ; Te és Ti - 1931 —
c. könyvében egy „városi" társadalmiság felé tapogatózva; Déry: Énekelnek és meghalnak
illetve Ébredjetek fel! c. művében kiteljesedett szürrealizmussá válva; s Kassák 1931-ben
megjelenő 35 vers-éhen pedig az avantgarde-ot klasszicizáló változatban olvadva), a mozgalmat elsősorban az ő tevékenységük reprezentálja. Mindemellett: a magyar szürrealizmus keresztmetszetének vizsgálatakor nem kerülhető el a Dokumentum-on kívüli előzményekre s más életművekre való utalás sem.
A szürrealizmus az előző avantgarde folytatása, abból válik ki, alapösztönzői ezért
megegyeznek az avantgarde felé fordulás általános okaival. Annyiban eltérőek, hogy a
diadalmasabb, bízóbb pillanatok expresszív áramlásaival szemben (egyes típusaiban) egy
rezignáltabb belső állapothoz kapcsolódnak.
Az avantgarde (még polgári szinten is) bizonyos lázadást, az adott társadalommal,
kultúrájával szembeszegülő magatartást hordoz. S szabadságkereső mozgalmakkal, forradalmi törekvésekkel is kapcsolatot találhat. Magyar vonatkozásban mindezt az a körülmény egészíti ki, hogy itt egy végrehajtott s elbukott proletárforradalom eseménysorába,
következményeibe ágyazódva él és hat. A szürrealizmus e folyamatból a bukás utáni
állapot, hangulat kifejezője, egyrészt a reménytelenség, más esetben az ezzel szembe szálló
dac, az új lendületeket csiholó akarat erőivel telítve.
A magyar avantgarde képviselői személy szerint is majdnem kivétel nélkül a forradalomban való tevékenységük vagy azzal szimpatizáló álláspontjuk miatt menekülnek 1919
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után az emigrációba. E megrázó élmény, történelmi meghatározottság pedig nemcsak a
mindennapi politikai, publicisztikai tevékenységben, hanem az írói munkában is érvényre
jut. E téren azoknál is, akik megrendülésük vagy elbizonytalanodásuk következtében az
előbbitől tartózkodva, a magányos alkotó űtját járják.
A magyar szürrealista líra egyes darabjainak gyötrődő hangja a látszólag a polgári
avantgarde érzelmi kategóriáját ismétli, de eredőjét s irányultságát tekintve más pályán
mozog. Nem szimplán a polgári világból kiábránduló, de fogódzó, megoldást sehol nem
látó űr-érzés hangulatai, hanem egy realizálhatónak mutatkozó álom kegyetlen szétzilálása
utáni döbbenet tartalmai dominálnak.
A forradalmakhoz való kapcsolódás avantgarde formátum demonstrálása 1918—19-ben
Kassáknál a legerőteljesebb, s 1920 után, a reménytelenség „groteszk-dadogása" is nála a
legplasztikusabb. Keserű hangütéssel adja meg új „nekifutásának" vezérszólamait:
„A reménytelenség bazalt oszlopai virágoznak fölöttük
Éjjel nappal
ijedt fekete lovakon ügetünk a koponyánkban"
OX 0=0 5
Nem egy polgári, kispolgári éden elvesztésének jajongó fájdalma vérzik át sorain,
hanem egy dolgos kollektívát ért országos tragédia komorsága:
„Hát valóban kihúzták alólunk a gyékényeket
. . . ti szegény proletárok hagyjátok benn körmeitek alatt
a gyászszalagokat gyerekek már hiába visítanak a meleg tejforrások felé a fák
lemondtak a legközelebbi tavaszról és fejjel beálltak a víztükörbe
ha bordái közül valaki ki tudná húzni az igazi vöröslobogót
de szerte a városban csak a bűzös halcsarnokok
dominálnak
7. sz. vers 6

Nádass költészetében is lépten nyomon felbukkannak a történelmi események motívumai. Az otthonmaradottakra gondolva mondja egy 192l-es költeményében: „Talán holnapra mi is ott ülünk . . . Akták, csendőrök . . . között"; — s ugyanitt a csüggedésből való
kiszakadás állapotát, szavait hívja: „Szakadj ki szó és tépj magaddal engem, / Engem és
lelkük a hit, élet felé!" (Szakadj ki szó belőlem).1 Igazi megnyugvást csak a kizökkent
életmenet helyreállítása, az emigrációs sors megszűnése ígérhet. De e gondolat mindig a
véres hazai eseményeket (1924-ben is a csendőrszuronyokat) asszociálja, s úgy rémlik, ha
lírai hőse „Holnap, holnapután,. . . Magyarországba utazik . . . agyonverik a csendőrök"
(Éhes...
j. S e képzetek elől nem tud menekülni. Hiába csuk be „minden ablakot",
'Vüáganyám. 1921.
Ma 1921. febr. 15.
'Szakadj ki szó. Bp. 1923.

9
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mint ezt A költőknek8
с. versében — egy általánosabb érvényű, szürrealista képpé
transzponálva - mondja: „Hozzám . . . egyre jönnek a fehér farkasok, / fehér farkasok
folyton".
A zsarnoki hatalom agresszív jelképével, a rendőrrel küzd meg Déry is egy 1922-ben
publikált zaklatott látomásában, mely szerint még a ligeti „vad suhancoktól" is inkább
tűrné a bántalmazást, mint e fenyegető jelenségektől:
De rendőrt nem tűrök; bunkós élceit sisakos
torzképét az égi erőnek, csengő vad rendjeimbe
kontárt én nem engedek — már rég kikapcsolták telefonomat
és életemet e sült társadalomból! — az éji fákat
s a harmat szűzi fényét kell most megvédenem!
Éjjel a parkban9
S mikor egy rendőr a költő hangjának, „pengéjétől" elterül, még a természet sem
siratja, „csak a kulisszák mögött az állam foga csikorgott" pribékje elvesztése miatti
haragjában.
Ellenerőként a költő a forradalom Oroszországát idézi (Mama Oroszország)-,10 a dadac. ciklusában a „fel fel ti rabjai" foszlányai
ista jelleggel keveredő Üvegfejű borbély11
csendülnek fel; s „A munkást a tőkés helyébe teszi. A tőkést a mezei lányok helyébe."
(Telefon-, Február 30-án.) Hasonlataiban, képeiben víziójának egy teremtménye „vörös
diadalt" keres; távírói „piros szavakat küldenek a felhők alatt"; s a fák „forradalmi zászlókkal lobognak" (Éjjel a parkban-, Az ámokfutó).12
S bár Az ámokfutó s az Éjjel a parkban indításának egy részlete, izgatott rohanás-képzeteivel, a futuristák száguldás-iramát
idézi, az álom szituáció plasztikus érvényesülése, valóság és látomás villódzó szövődése —
ez utóbbit — jellegzetesen szürrealista verssé avatja.
A történelmiség „direkt formájú" motívumainak „szürrealizmusra fordított" változatai
Tamás Aladárnál is jól megfigyelhetők. A Hajnal van... 1 3 kezdetű (expresszionizmusba
oltott szürrealista) műve áttételes, sejtelmes-bizonytalan fogalomkörű képrendszere,
miniatűr példában, mintha a Máglyák énekelnek forradalmának szétverését, s a forradalom utáni állapotot érzékeltetné:
Bizonytalanság és remület kárminvörös
fáklyái nyargaltak a földön
megkínzott felhőkből zuhogott
a kétségbeesés
városok és falvak összeharangoztak
a tébollyal.
8

Ma. 1924. febr. 20.
Ló, búza, ember. Bécs 1922.
" M a . 1923. május 1.
11
Dokumentum. 1927. ápr.; A felhőállatok Bp. 1970.
12
Ló, búza, ember.
13
Ma. 1923. szept. 15.
9
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A szomorúság szürke lobogókkal vonult
a sikátorokban . . .
Vígság gyötrelem haláltánc hatalmas
ideje lejárt s az idő átkai borzasztóbbak
voltak a lelketlenek örömeinél.
CSÖND
Csak az asztalosinasok füttye sírt az utca
sarkokon
Források kék erdőkért zokogtak álmaikban
isten döbbenete remegett
a halott puszták felett.
Ez az áttételesség Illyésnél űj, világos és acélos keménységű egyértelműséggé válik, s a
hangulati nyomat ékel tolódással általában nem a letörtség, hanem a küzdelmekre kelő,
ifjúi elszántság hit-lobogásai szövik át a költeményt. Illyés avantgarde indíttatásának
szabadságvágyáról, a kötetlenség írói ars poeticáihoz való csatlakozásáról, s társadalmi
gyökereiről, a „munkás-Párizs" ihlető szerepéről Béládi Miklós úttörő esszéje körültekintő
elemzést ad. 1 4 A csoport egészének vizsgálata, az összevetés méginkább kiemeli az illyési
szürrealizmus „földi" tartalmait, azt a körülmény, hogy az illanékony látomások a valóság
nehezen áthágható, megformálható tömb-anyagait görgetik. Nem nehézkesen, hanem
sodró természetességgel, hisz az induló Illyés lírájának legmélyebb parázsa épp a távolálló
pólusok könnyed-energikus összefogásában rejlik. Nem egyszerűen két távolálló képzet,
hanem a reális élményanyag és a látomástartományok végleteinek ötvözéséről van szó.
„Semmi rejteni valóm: kezemben a toll, de fogalmam sincs, mit fogok a következő
sorban írni." — írja a szürrealista iskolák automatikus-írás szituációját idézve fel. Az
indoklásban, hogy miként került e tájra, egy általános pszichológiai indíték s a társadalmi
ok eshetősége egyaránt felvetődik: „Mindenből száműzötten, tán vérünk könnyű irama
sodort e tájra, tán csak az elfordulás attól, ami számunkra már elviselhetetlen volt, tán az
a legkegyetlenebb és legvigasztalóbb törvény, amiről csak az éhezők tudnak . . . " S a
bizonytalan álomhangulatból az erők összeszedettségének, céltudatosságának szavai kovácsolódnak: „Csak a fájdalom visz előre. Hallom a fegyveresek lépteit s nem mozdulok.
Egyedüli menekvés, ha szembeszállók velük, a fegyveresekkel, a vérrel, a nappal, a
napgyötörte vidékekkel." (Sub specie aeternitatis.)15 Az éteri hermatikusság tehát már az
ars poeticán belül is megbomlik, méginkább a költői gyakorlatban. S bár állítása szerint
„fogalma sincs mit fog a következő sorban írni", egyre határozottabban tudja, kit, mily
rétegeket, osztályokat kell képviselnie.
S nemcsak ezen 1927-es program utáni Nehéz föld képviseli egy nagyon is tudatos
költői világ bélyegét. A társadalmi vonatkozások első versei óta szembetűnőek. A forradalom Oroszországának kassáki, déryi megidézései után Illyés Lenin alakja köré épít

14

I . m.
' 5 D o k u m e n t u m 1927. márc.
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verset (Éjjelben győznij16, képalkotásának kis remekeit teremtve meg ebben: „Az ő verse
már egy szál a fonálban / Mely egy sorra fűz bennünket mindvégig, szétszórt gyöngyöket". De e gyöngéd líraiságban dráma s a katarzis lehetősége izzik:
Súlyos gyümölcsként érnek szíveink már tűrésben, Oroszország,
mikor
mikor villan szuronyaid hegyén a Hajnal?
Mint szikrák hullanak szerte harangszóban az ő szavai:
. . . háborúságot az igazságért
A társadalmi igazságtalanság felzaklató lökése, az elégtételvevés szándékának feszültségeit lopja írásaiba:
ó egyre hűhó proletár halottak
ó értünk előre lefizetett váltság,
vajon a mi életünk mennyivel ér ma többet,
mint az övék, mit golyó és kötél szakított meg,
szívemet fojtja ez az adósság,
Értünk elhulló proletár

halottak17

Az ablakon át látom a menetelüket
a lelebukó zászló, az üszkös fejek, a felemelt kezekből
kilobbanó láng, a szél zátonyain a távoli akasztottak, a
pörkölődő reggel! a közelgő lábdobogás
a fénylő puskacsövek
És ez a kiáltás, mely magával sodor.
Csendben18

E részek önmagukban a lírai realizmust is példázhatnák, ha nem egy avantgarde korszak
izmusos anyaggal keveredő teljesítményei lennének. S ha egyik műben a realitás földi
kontúijai, a másikban a szürrealisztikus kötetlenség uralkodik. De egy-egy sor erejéig ide
is beszűrődnek a társadalmi keretekben fakadó szenvedés asszociációi:
Mindent szabad
mint a szerelmeseknek az éhezőknek
bebörtönzötteknek a menekülőknek a szélben
a meztelen füstnek
Minden ami veszendő...
" É k . 1924.
t í j Előre. New York. 1926. jan. 31.
1
' D o k u m e n t u m . 1927. ápr.
"Uo.
,7
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A szürrealista hangsúlyú anyagba iktatódó (ars poeticát alakító) élettények jelenlétének talán legjellegzetesebb példáját a nagylélegzetű Újra föl20 nyújtja. Kulcsvers lehet az
egész magyar szürrealizmus megítéléséhez, mert a legjellemzőbb vershelyzetet sűríti. A
társadalmi indíttatás és a cél a „szürreális-absztrakt" eszközök szférájában kissé elhalványodik, a volt forradalom távolodó s az új tavasz messzeségben ringó álomképei között a
szív elmagányosodik, lassan a jéghideg űr áramai lengik körül. De még itt is fel-felbukkannak az eredeti cél kimondásra váró témáinak motívumai. E felemás, félig elvarázsolt
helyzetben: „születés és halál léghuzatában lebegő fürtökkel ha ingadozva ha tájékozatlan
is", hol „légüres... a táj állnak a felhők dermedt a csend hallani amint / hűvös ködökben
sisteregve forog a kíméletlen nap a kíméletlen hold", ide is „csak a gyárkémények s a
bebörtönzóttek gondolatai / füstölögnek fel az elnéptelenedett magasságokba egy múlt
századbeli isten / ködhullája fölé s csak a külvárosok el- s felbukkanó zátonyai között / csavarog még egy ittfeledt dal átcsap szívemen". S bár úgy érzi e dalról most nem
tud teljesértékűen szólni, tagadó felsorolásában mégis ott magasodnak a figyelmeztető
jelenségek: „ám róla ezúttal nem kívánok szólni / valamint az akasztottról sem ki e dal
fodraiban leng és figyelmeztet / sorsomra sorsodra mely a várakozások s ábrándok csendjében foszlik . . . "
Az elhallgatni és kimondani nemtudás pontjának e gyötrő csúcsáról (Illyés megfogalmazásában: „savanyú ízét érzem szájamba annak, amit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le.") két irányba: a teljes magány és csönd látomásai s az élet biztosabb szférái felé
történhet továbblépés. S az üresség-érzés időnként a magyar szürrealizmus képviselőinél is
elhatalmasodik. Sok vers vagy részlet a magány és kilátástalanság mitizáló képeiből épül
fel, vagy egy könnyedebb változatban, az elme öncélúbb, játékos villanásainak terméke. E
verscsoport tulajdonságai sokban megegyeznek a polgári elidegenedés-ábrázolások karakterével. S éppen a polgári irodalomból is ismert jegyek miatt, ezt érezvén legjellegzetesebbnek, a magyar szürrealizmus általános illusztrálására is többször választunk ily példákat. E részek kiemelése természetszerűen jogos és szükséges, hisz költőink egyik lényeges
hangulatbeli pillanatára, összetevőjére utal, de félrevezető, ha a „magyar szürrealizmus"
kizárólagos jellemzésére használjuk. E típus nem sajátíthajta ki a specifikus
ismérv teljességét, mert szoros egységet alkot azon szürrealista formákkal, melyekben a
képek szinte metaforikus világossággal utalnak a valóságra (hasonlítottra, mint pl.
Tamás A. idézett: Hajnal...
kezdetű verse), vagy direkt formájú fogalomrendszerrel
vonják azt, egyébként rapszodikus, ugrásos-asszociációs rendszerükbe.
A magyar szürrealizmus e rétegét nem egy statikus állapot kifejezésének kell tekinteni.
E pillanatban az irányulások dinamikus ritmusai munkálnak, eredeti felhajtó erejük s
irányultságuk pólusai taszitanak-vonzamk.
Negatív kategóriájuk nemcsak a bizonytalan
közérzetből, esetleg szemléleti válságból ered, hanem annak homályos megsejtéséből is,
hogy eredeti céljaik szempontjából egyre inkább idegen talajra tévednek. Hogy társadalmi
indíttatású felháborodásuk, energiájuk s a társadalmi szférának verseikből esetleg lassan
kiiktatódó (illetve csak egy életérzés mitizáltságában jelen levő) ténye között ellentmondás alakul ki. S a látomás, melynek a hatékonyság növelését kellene szolgálnia (s
szolgálja is egy pontig), ha nem frissül fel a valóságos összefüggések elementáris tartalmaival, a tényleges szerkezet elmosását, abszurddá való stilizálását hozza.
20

Dokumentum. 1927. máj.; A vers részletes elemzése: Béládi Miklós: i. m.
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A felfrissülés (bár igazi eredményei majd a szürrealista vívmányokkal megújított
realista szintézisekben mutatkoznak meg) még a szürrealisztikus minőségen belül megkezdődik. S az útjelzők ismét a képviselendő osztályokkal való kapcsolatkeresés felé mutatnak. Illyés Újra föl-jének befejezésében is, ahol az emlékek s a megoldandó feladatok
indulatokat táplálva sodorják termékeny irányba figyelmét, érzelmeit:
„a bezárt elfeledt penész hűvös virágaival koszorúzott agyban
áporodott álmok s nyirkos tükrök között kései visszhang
dobban visszaverődik hullám lesz s e hullám bosszús morajlásaiban
felzúdulnak az elárult tervek lekésett indulások
. . . az első hajnali óra felcsapja szárnyait
ebben az áramban aminek eddig ízét éreztem csak
s aminek irányáról —
zokogó gépfegyverek gyors ütemére fogom
a bosszú sűrű dalát dalolni tinektek."
S ugyanez most már a „megérkezés" s a „végeredmény" felől, kevésbé avantgarde
módon:
fgy úsztam felétek állván tanácstalan felhőim tetején
kutyáimmal és madaraim forgó glóriájával... és néztem fátylas szemmel —
- Akit senki se várt, fogadjátok jól őt, a meghatott utast!
Hívatlan
Hiába, hiába ragadnak magukkal a mennyei táncba
rohanó szép felhők sóvár képzeletem
hiába kocint gyöngyöző fényt reám ezer csengő levél!
- menjetek el felhők, vonuljatok el gyorsan én fölülem nem feledhetem én népemet ott alant
a porzó utakat, a fortyogó várost. . .
Pünkösdi ének2

vendég21

2

A csavargásokból hazatért, s a különös látomások világából a realitáshoz forduló
tékozló fiú, lírai hős képe formálódik meg a Nehéz föld sok versében is (Jel; Tékozló fiú;
Száműzött; Énekelj költő), s.a Szerelem 1. részének végén tömör realista ars poeticát
fogalmaz (Ez a föld táplál majd! s dalod így lesz hasonló / A mély gyökerű tölgyek
lombsusogásához . . ,"). 2 3
Kassák kapcsán az előzőekben reménytelenségéről beszéltünk. S valóban: vég nélkül
idézhetnénk a kiábrándultság keserű énekeiből, képeiből. Általában a versek egészének
2

' N y u g a t . 1929. II. 596.
Nyugat 1929. 1. 702.
23
Nehéz föld. 1928.
22
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alaphangja is egy mélységből felhangzó panaszszóra emlékeztet. De e hang nem egynemű
anyagból áll össze, s idézhetünk felcsillanó bizalom-egységeket is, melyek meg-megbontják komorságát: „Tenyereimbe virágmagvakat ültettem a nap fölissza körülöttünk a
pocsolyákat . . . " {44. sz. vers); 24 „a szenvedés íze szétmállik a reggelben és egyáltalán
meg tudunk-e halni a termékenység rózsáival a körmeink alatt. . . nyomorúságos fészkeiből megszületik a kiáltás és a gyöngy ami a vizek színén világít" {54. sz. vers). 25 A
remény többesszámú kifejezésében az a felismerés csillan, hogy a keresett új élet csak egy
társadalmi szinten is megvalósuló új rendben teljesedhet ki, s a belső és külső felszabadulás feltétele összefügg egy társadalmi erő jelenlétével, s a velük való azonosulás képességével (a visszatérő magányhangulatok, nosztalgiák pedig annak érzetével, hogy ezen azonosulás, nem egyszerűen megvalósítható feltétel):
„melyik az az út amelyre lépni kellene s melyik az a kapu amely mögött
a fölszabadított munka épülete áll
melyik az a sziget ahonnan már elűzték a zsarnokokat s a nép hitszegő
vezéreit"
93. sz. vers
csattogjatok szavaim és dolgozzatok csak izmaim
hiába nem akarják észrevenni hogy jövünk ma vagy holnap valamennyien
együtt leszünk a tereken."
91. sz. vers
„ti nem értitek meg őket
a munka emberei s a szülő asszonyok laknak arrafelé
biztosak az erejükben s a harcosok angyala egy reggel kivezeti őket
a kapukon."
82. sz. vers
A szürrealista asszociációk sorai közül kinyúló kötődések a két világháború közötti
proletariátussal szolidáris magatartás költészetének legszebb részei közé tartoznak. A
külvárosi környezet, a nehéz táj fölött úszó füst s a nyomorban zendülő erő képzeteinek
forró vallomású láttatása, József Attila világára emlékeztet:
„Az ének amit fájdalmamból szakítok hogy ragyogjon fáradtan lobog ma
fölöttetek akár a füst
a gyárak és műhelyek elátkozott füstje a vonatok és a hajók füstje
ó testvéreim kiket az elsüllyedt utcákban s a gyönyörű tereken könyörtelenül lemészároltak
teremtő karjaitokra gondolok s a nyugtalanságra amit sötét szemeitekben hordtátok
egy csomó vagyok én is sorsotok fonalán, eleven része az egésznek
ó ledöntött oszlopai életemnek
nevetek dicséretével a bezárt ajtókon zörgetek
s zörögnek láncaim és fegyvereim."
80. sz. vers
34
25
26

Ma. 1924. ápr. 15.
Ma 1925. jan. 15.
Az idézett 93.; 91.; 82.; 80. sz. Kassák-versek megjelenése: 35 vers. Bp. 1931.
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E versek, részletek tartalmi magjának formanyelvi következménye, hogy az összefüggőbb gondolategységek csökkentik a nyelvi réteg, a képek rapszodikusságát, eltüntetik a
dadaisztikus groteszkséget, s a szürrealista vízió erőteljes metaforikussággá alakul, de
mindez, egy ponton túl, már nem a „szürrealista", hanem a „konstruktivista" Kassákot
dicséri.
*

A magyar szürrealizmusnak (mint csoportjelenségnek) ismérvei sok szempontból eltérnek a francia szürrealizmus jellegzetességeitől. Ott a polgári lázadás és szabadságkeresés
végsőkig hajtott magatartás-egzaltációkban csap fel, s a szerelemkultusz mániákus felfokozottsága, illetve a fekete humor abszurditása jelzi a főbb tájékozódási pontokat. Az a
forradalmiság felé mutató elkötelezettség, mely a magyar avantgardeot — a szürrealizmust
— mar indíttatásában is megszabta, a francia példában csak a szürrealizmusból kiváló
Aragon és Éluard pályájának egy adott szakaszától mutatkozik. (A szerelem pl. nálunk
csak Dérynéi nyer némileg mitikusán felfokozott, központi, de nem egyedül meghatározó
szerepet.)
E summázat nem jelenti a magyar szürrealizmusban kifejeződő érzelem- és magatartásnormák egyneműségét, s a tízes évek magyar expresszionizmusához mérve is differenciáltabb belső rétegződést tartalmaz. Kassák lángoló tömbökből, izzó, világhódító szavakból
öntött (és a Hirdetőoszloppal c. kötetében publikált) versei, a világ és költő szorosabb,
problémamentesebb kapcsolatáról vallanak, egységesebb érzelemminőségűek, a remény
ujjongó himnikus szárnyalása ölel át mindent. Igaz: a húszas évek magyar szürrealistája is
szembenáll a forradalmi győzelem elmúlása utáni bizonytalanság-érzéssel, s költészetében
a kaotikusság, a kiismerhetetlenség korrekcióját kívánja megvalósítani, egy műben realizálódó egységgel akarja újjáteremteni a dolgokat. E szubjektív szándék azonban csak részben valósul meg. Objektíve bizonyos mértékig egy széttöredezett világkép tükre is marad.
De visszfénye azon felismerés nyomainak is, hogy a költő fölé magasodó világ megváltoztatásának lehetősége a világgal folytatott párbeszédben rejlik.
A magyar szürrealizmus tehát (különböző alkotásaiban) egyszerre jelent menekülést és
szembeszállást; magány-érzést és kapcsolódási vágyat, a. népet képviselő szándék forró
óhaját; látomásokkal ringató meditálást és küzdelemre szólító riadót. Kifejezőkészségében, hangjában a sejtelmességet erőteljes expresszivitás kiséri vagy váltja fel. Nem pusztán
művészi kaland: szürrealista minőségében is értékeket termő, s progresszív jellege elkülöníti a szimpla polgári forma-forradalomtól.
A baloldaliságig érő ellenzékiség még nyilvánvalóbbá válik, Ъ.а а Dokumentum gárdájának egész tevékenységére gondolunk. Az éles hangú, társadalombíráló glosszák, a szovjet
művészet értékeinek elismertetéséért folytatott tevékenység stb., ha önmagában nem is
bizonyítja e baloldaliságnak az esztétikum szférájában beivódó voltát, hitelesen egészíti ki
a lirai termésből kibontható képet. Bizonyító erejű viszont, hogy e költészet képanyagában, motívum-rendszerében a magyar (s általában a) szürrealizmusra jellemző ismérvek (az
üveg, az angyal, a vándor, az úszó sziget, szállás képzete, a tehén, a madár motívum stb.)
mellett, feltűnő a forradalom vörös színének, a lobogó harci zászlók, fegyverek képzeteinek, a harcra szólító, lázító szavaknak, fogalmaknak gyakorisága.
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Csoport és egyéni karakter
A csoportra jellemző általános ismérvek természetesen nem mossák el az egyes alkotók
markáns, egyéni karakterét.
Illyés — tiszta, ragyogó látomást és tapasztalati életanyagot sűrítő - módszerét jól
tükrözi Halott2 7 c. verse, melyben a legnyersebb tény, a halál jelenléte, s a szél hangjában
zokogó költői fájdalom éterisége forrik szerves anyaggá. E szürrealizmusban — nemegyszer átvéve a hangot — dinamikus expresszionista ihletés is hat, s a népiség egyre sűrűsödő
jelei vonzzák az izmusok tapasztalataival szabadabbá, levegősebbé tett realizmus felé.
Kassák az elsők közt él a szürrealista lehetőséggel, de mindvégig megőrzi a szétfolyó
látomások iránti ellenszenvét. Sajátossága, hogy míg egyfelől túlzottan hökkentő ugrások,
dadaisztikus töredezettség bontja a látomás folyamatosságát, más oldalról kivételesen
koncentrált, fegyelmező széndék húzza feszesre a szálakat. S a látomások sodrába feledkező, önátadó szürrealista magatartást, a dolgokat áttekintő, középpontból irányító,
valóságszeieteket beépítő viszonyulás váltja fel. Mint ezt pl. 46. sz. verse befejező részének
szürrealista sora után is kimondja:

,,...

megéltük az órát mikor a papagájok csőrén elfordul a világ
az élet egyszerű törvényei szerint
pillantások összegyűjtik a messzit
a kör közepén vagyok
szemeimen átvándorol a tárgyak ismeretlen ábrázata
hallom a kisarjadt növények beszédét.
Mindemellett: Illyéssel szemben Kassáknál mindvégig, még „klasszicizáló" idején is
marad valami szürrealista sejtelmesség, távolságtartás világ és vers, költő és képviselni
vágyott közösség között. E különbség Kassák részéről történő érzéklését jól szemlélteti a
„vándor", a „tékozló fiú" hazatérése motívumának az illyési modelltől eltérő feldolgozása. Illyés Hívatlan-vendég-ét meleg, oltalmazó és befogadó közösség várja, a találkozást
tényleges belső kapcsolat kialakulása követi. Kassák hazatérő vándora azonban láthatatlan
falakba ütközik, sóvárogja a találkozást, befogadást, de hiába sír a kapuk előtt:
„Kapu előtt állok az elfelejtett ház kapuja előtt az alkonyatban
íme a gyermek ki batyuval a hátán elvándorolt e tájról
érzem most mindenki rámnéz
de senki sem lát engem
alkonyodik
a fák sárgán hullatják leveleiket."
100. sz. vers
27

A „Csoport és egyéni karakter" alcím kapcsán, az idézett versek nagy száma, valamint a
könnyebb összehasonlítási lehetőség érdekében, összefoglalóan, a szerzők gyűjteményes köteteinek
címére utalunk. E kötetek az első megjelenés idejét is jelzik. Illyés Gyula: Haza a magasban. Bp. 1972;
Kassák Lajos: összes versei. Bp. 1970; Déry Tibor: A felhőállatok - második bővített kiadás - Bp.
1916-, Németh Andor: A szélén behajtva. Bp. 1973 -, Nádass József: Nektek m o n d o m . Bp. 1967.

329

Nem az illyési és kassáki líra értékbeli összevetéséről, hanem jellegbeli különbségről van
szó, s nem is a két életmű egészéről. E falak Kassákról is sokszor leomlanak, mindössze a
szürrealista ismérveknek egy realistább, illetve Kassáknál egy avantgarde vonásokat jobban
őrző költészetben való feloldódásáról, egy magányosabb állapot kifejeződéséről.
Németh Andor költészete és szürrealizmusa e két kimagasló példánál halványabb
összbenyomást nyújt. Bár néhány verse, mintha a szürrealizmus iskolapéldájaként születne (Kivégzés; Fekete csillag; A szélén behajtva; Az ibolyaszínű csillár...;
Kék a
borítékon...
A nem sugallják sem a gyötrő magány koncentrált hidegségét, sem a
kiútkeresés szenvedélyét. Inkább játékos könnyedségűek, s a nagy kultúrájú, érzékeny
szemű és fülű irodalmárnak egy irányzathoz való tudatos kapcsolódásáról árulkodnak.
Némethet hajlama a világosabb, szinte fogalmi nyelvi meghatározottságú vallomás,
élménylíra felé vonzza, s Nádass Józsefet szintén, akinek társadalmi érdeklődése — Illyés
népies-demokratizmusával összevetve — elsősorban a városi dolgozó rétegek felé irányul.
Nádass ugyan — Németh Andorhoz hasonlóan — néhány versében programszerű szürrealistának mutatkozik (Leányarckép; Mély szárnyaim; Az álom világossága), de a reális és
szürreális réteg szerves összeolvasztása helyett (alig érzékelhető átmenettel: Éjszakai vers;
Férfiak találkozása; Sötétedik; Vágjatok utat) szinte váltásszerűen tér az aktív társadalmi
magatartást sugalló, ébresztő, realista stílusjegyű művek írására. (Ti; Az elitéltnek;Magyar
táj októberben):
Ismeretlenek, nehézléptűek
Akadozó gondolatokkal, agyagos lábakkal, ti!
Mindnyájan, kiket a ma megrabolt!
Ti, megvakítottak,
E két szem akar helyettetek látni,
Ti, kiknek kifúrták füleit,
Füleim akarnak hallani,
Ti, szavakat nem találó szájak,
Ez a gyenge hang, ez a csekély hang
kiáltson, kiáltson helyettetek!
Ti
Dérynék már (1918-as megjelenésű) A kéthangú kiáltás c. kisregényében is fellelhetők
szürrealista nyomok, a 20-as évek második felében pedig két kötetében, a legplasztikusabban képviseli az érzelmi-hangulati tartalmak szürrealista minőségű kifejezését. Egyenlő
készséggel használ szürrealista elemeket az epikán, lírán kívül drámában is. Variáció
népdalra c. versében, а Sovány és sohasem fog meghalni,2* illetve az Ébredjetek fel! (Bp.
1928.) с. epikai művében az elsők közt kísérletezik az irodalmi szürrealizmus és népköltészeti elemek ötvözésével. E vonatkozásban elsősorban nem is a népdal, hanem a ballada és
mese ihletése érződik.
A költői egyéniség különbözősége a közös motívum-kincshez való hozzájárulást, illetve
annak felhasználási arányát, a sajátos lelemények mértékét, minőségét is differenciálja. A
2
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"Ma. 1923. júl. 1.

Ma korábbi időszakához hasonlóan, a legerősebb nyelvteremtő tehetség továbbra is
Kassák. Az ő világában szinte minden használatos kép, motívum kifejezés előfordul,
eredeti lelemény folytán. Az ő kisugárzása a legerősebb, de felzárkózik melléje Illyés
Gyula is, akit mindenkitől megkülönböztet a nyelv ősi, alapszókincsének hangsúlyozott
felhasználása. Nem erőlteti a különösen meghökkentő, avantgarde szótalálmányokat, az
érzelmi intenzitás plasztikus (a hagyományos metaforákkal rokon) kifejezésére törekszik.
Déry, lírájában nem tartozik a legeredetibb nyelvteremtők közé, de igyekszik elkerülni
a gyakori, jellegzetes Kassák-kifejezéseket. Inkább motívumokat, kép-ötleteket kölcsönöz,
s nem is csak Kassáktól. S mint A nagy tehén c. versének előzménye pl. a Borjas tehén
éjszakája. . . 2 9 c. S. S. alaírásű költeményben, A felhőállatok ihletője is megtalálható
Reiter Róbert Tabaladal-аЪап.3 0 Bizonyos esetekben nem dönthető el, hogy külső
hatásról, vagy egyenlő értékű, egyedi „ötletről" van szó. A Kassák madarának csőrében
felrepülő nap („a madár csőrében a kerek nappal fölrepül és közben énekel" 86. sz. vers)
Dérynéi madárarcot öltve, maga röpíti magasra a világot („felszáll a madárarcú / nap és
hosszú szárnyai közé / fogja a csipogó világot". Hajnal), ugyanolyan erővel és szépséggel
mint Kassák müvében.
Déry legegyénibb sajátossága, hogy a magyar avantgarde lírában általában részelemként
előforduló motívumokat önálló versszervező eszközzé avatja. Mint korábban Cocteau:Az
Eiffel-torony násznépe c. darabjának egyik szereplőjét, az óriáscsecsemőt új funkcióval,
központi alakként teremti újjá (Az óriáscsecsemő), ugyanígy válik pl. a madár, a tehén, a
vándor, a felhő, az úszó sziget stb. részmotívum kiterjedt, összes (gondolati-érzelmi-jelképes) lehetőségét kibontó anyaggá kezében (Madarak; A nagy tehén; Hajnal; A felhőállatok; Az úszó szigetek). Tehetségének jellegzetessége mutatkozik meg abban a képességében, hogy személyiségét konkrét önéletrajzi részlet bevonása nélkül is képi világába tudja
sűríteni.
Kassák a fiktív képiség, a kapcsolódás óhaját megtestesítő realisztikus képekből, valamint tényleges, önéletrajzi helyzetét rögzítő sorokból kovácsolja költeményeit. A fekete
angyalok röpte alatt dermedő város mitizált, s a munkásokhoz forduló szózat keretébe,
emigrációs mindennapjainak mozaikjai ékelődnek („Együtt ülök a feleségemmel és néhány fiatal diákkal az asztalnál, az ő tanításairól beszélgetünk / és kimondhatatlanul
hisszük, hogy igazunk van"). Illyésnél az önéletrajzi szituáció szorosabban forrik a néppel
való egység vágyához, s ezen önéletrajziság hangsúlyosan érvényesül. Dérynéi mindez egy
áttételes, képi világgá stilizálva jelenik meg. De e stilizáláson a lírai-én hevessége süt át,
biztosítva a költői jelenlétet ezen „objektivizált" képi síkon is. Ily értelemben: „a legszürrealistább magyar szürrealista".
S ha a lírai véna szempontjából Kassák és Illyés meg is előzi, a legkiemelkedőbb magyar
avantgarde epikus. Ezt már A kéthangú kiáltás s a részben avantgarde ihletésű
Alkonyodik .. ." is mutatta; az Ébredjetek fel! szürrealista-expresszionista kisepikája pedig az
avantgarde próza mesterműve. Itt, - miként egyes motívumokat kiemelő, felnagyító verseiben - a „szürrealista lázadó" lírai hős objektivizált (de lírai ihletét is megtartó) alakját
állítja elénk.

2

' M a . 1921. jan. 1.
M a . 1924. febr. 20.
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F. KOMÁROMI GABRIELLA

F A R C E É S FILOZÓFIA
— Illyés Gyula: Bölcsek a fán —

Illyés emberi, írói műfaji teljességéhez tartozik, hogy a tragédia- és komédia-formát
váltogatva írja színműveit. Ezt ugyanolyan természetességgel teszi, mint Szophoklész és
Euripidész, akik nagy tragédiáik után ráadásként írták szatírjátékaikat. Csakhogy nála,
mint Shakespeare-nél, nincs ráadás jellege a dolognak. A formák egyenrangúak, tragédia és
komédia az író számára egyformán fontosak.
A komédiaírásra egészséges humora kezdettől predesztinálja. Molière- és Beaumarchaisfordításaiból is kitetszik, hogy a vígjátéki megjelenítésben igencsak otthon van; meg abból
a régi keletű sajnálkozásból is, ahogy a commedia dell'arte-féle igazi népi játék folytonosságát s az arisztophanészi vígjátékot színműirodalmunkból hiányolja. (Bessenyeinél,
Csokonainál milyen ígéretes kezdetei voltak!) így egymaga próbált behozni — hol több,
hol kevesebb sikerrel — évszázados hiányokat.
Illyésnél sohasem a probléma súlya dönti el, hogy azt a színpadi műfajok melyikében
szólaltatja meg. (Egyébként írói-emberi gondjai félszázada csakis súlyosak.) A téma, mint
a kő, hol így, hol úgy engedi jobban faragni magát. Nemritkán a legsúlyosabb gondolatok
csak komédiázva közölhetők a világgal. A Bölcsek a fán is ilyen mű. Alcíme szerint is
„tragédia tréfában elbeszélve". Az ilyenfajta áttétel bonyolultságot sejtet. Nemcsak a
művészi formát, de a hatást illetően is, hiszen az író óhajtása, hogy ne csak a néző
mosolyát, de a másnapi „homlokráncolást" is kiváltsa.
A darab valamennyiünk egyik legveszélyesebb, jól rejtőzködő ellenségéről, a fanatizmusról szól. Ellenségünk, betegségünk egyszerre. Általa bizony könnyen és észrevétlenül
visszajuthatunk a „fára". A „fa" az író visszatérő jelképe. Olyankor használja, ha az
ember valamit az értelem ellenében tesz. S ha magát eközben még bölcsnek is hiszi,
lehet-e groteszkebb, tragikomédiába kívánkozóbb jelenség ennél? Az így kerekedett cím
az író egyik legbeszédesebb, legtalálóbb költői képe.
A fanatizmus vakbuzgóság, elvakultság,, türelmetlenség mások meggyőződésével szemben. Egyetlen szavunk kevés is hozzá, csak körülírni tudjuk. Az írónak két nagy lehetősége van, ha a fanatizmusról szól: nevetségessé vagy félelmetessé tenni. A komikus és a
tragikus között azonban az esztétikai minőségek teljes skáláján is játszhat. Molière
harsány komédiái és Müller tragikus műve, a Salemi boszorkányok között sok minden
elfér: Lessing Nathánjának bölcsessége és racionális türelme a fanatizmussal szemben.
Shaw iróniája és Anouilh lírája a Johanna-drámákban, Osztrovszkij és Lorca figuráinak
barbár, pusztítóan rút fanatizmusa és Illyés tragikomikus látásmódja, mert lehet a fanatizmust egyszerre nevetségessé és félelmetessé tenni. — A jelenségről szóló világirodalmi
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művek (vagy egy-egy irodalmi alak) a vallási természetű vagy a pénz fétiséből született
fanatizmust testesítik meg. Az utóbbi századunkban beleolvad az elidegenedés problematikájába. Vallási fanatizmusról írni istenek nélküli világunkban pedig anakronisztikus lenne. Habár a személyi kultusz évei földi istenekhez igazodó fanatizmust is szültek. (L. Bulgakov egyik-másik figuráját. Pl. a házbizalmit az „Iván, a Rettentő"-ben.) A téma azonban
napjainkra nagyjából kimerített.
Illyés a provincializmusnak egy megnemesített értelmében saját problémáinkról írja
drámáit. Elsősorban tehát a fanatizmus hazánkbéli jelenlétével hadakozik. De ahogy életre
kelti a jelenséget, az túlnő önmaga konkrét tartalmán, és elutasítja a fanatizmus minden
megnyilvánulási formáját. Éppen a Vigiliának adott interjú során mondta: „A Bölcsek a
fán-t mindenfajta fanatizmus ellen írtam. A fanatizmus ellen, amely a tehetetlenség és az
értelmetlenség megnyilvánulása. Értelemkeresésemben most tehát meg tudom állapítani,
mik azok a tényezők, amelyek ellene mondanak az értelemnek, elkendőzik a teljes
felismerést. A fanatizmus eltorzítja gondolkodásunkat, megfertőzi az agyat, és ugyanolyan ázalagokká teszi az emberi lényt, mint amilyen a teremtés kezdetén volt." 1
A Bölcsek a fán nem az első probléma-indíttatású Illyés-dráma. (Pl. Az Ozorai példa
írásakor is először a problémát látta.) De ez az első és talán utolsó darabja, amelynek
írásakor sikerült elkerülnie az ilyenkor leselkedő veszélyeket. A Kegyenc, a Különc, a
Tiszták másképp született. A probléma sorsokban és jellemekben jelentkezett az író
számára. Jó két évtizeddel ezelőtt a maga számára szerencsésebbnek vélt alkotói módszert
így határozta meg: „Szellemi szemmel problémát meglátni nem nagy művészet. . . Dráma
akadálymentes írására akkor lehet reményünk, amidőn elménkben két vagy három ilyen
jellem szerencsésen talpra áll, kialakítja magát, és jogot kér a cselekvésre." 2 A Bölcsek . . . azonban tételből indul, és tételhez érkezik. A mü parabola - modern tézisdráma.
A Kegyenctől kezdve létezett már műveinek közvetlen jelentésükön túl egy parabolisztikus jelentése. A művek többlete volt a példázatszerűség. Itt maga a mű példázat.
„Abban a pillanatban, amikor morális alternatívákat kell vizsgálni, magától kínálkozik a
parabola." 3 A vígjáték figuráit is levetkőztethetjük a tézisig, hiszen annak valamelyik
alternatíváját képviselik.
Illyés parabola-technikája a Bölcsek a fán-ban a legérettebb Brecht-művekét idézi. Ő
is túl tud lépni a tézis-dráma elvontságán. Nem tandráma a darab, nem a tételt naivan
illusztráló „bábjáték", mint a Dupla vagy semmi. Meglehet, a Bölcsek a fán mégiscsak
másképp problémaindíttatású, mint az imént említett mű, vagy a komédia műfaján kívül
született, de a jelentős művek közé ugyanúgy nem sorolható Ünnepelt. — A probléma
talán hasonló módon éiettényekben és konkrét szituációkban jelentkezett Illyés számára,
mint ahogy több mint kétezer évvel ezelőtt Arisztophanésznek, aki nem elvont problémából, nem figurából és nem „egy kerek cselekmény tervéből indul ki, hanem egy tréfás
helyzet képe villan meg előtte." 4
A Bölcsek a fán egyébként legalább annyira arisztophanészi vígjáték, mint modern parabola. „ . . . Arisztophanész századunk művészetének lehetne olyan sugallója, mint
'Illyés Gyula: Iránytűvel. Bp. Szépirod. K., (1975) 2. köt. 761.1.
2
Illyés i. m. 89. 1.
3
AlmásiMiklós:
A drámafejlődés útjai. Bp. Akad. K., 1969. 450.1.
4
KövendiDénes:
Arisztophanész = 1. Arisztophanész vígjátékai Bp. Helikon, 1968. 876.1.
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Shakespeare az előzőé . . . " — írta Németh László. 5 A felismert lehetőséggel Illyés élt.
(Az Illyés-mű fénytörésében egyébként könnyen felfedezhetők Arisztophanész játékainak
parabolisztikus elemei.) Talán éppen abból tevődnek össze a mű értékei, hogy a gondolati
anyag közlési formájaként sikerült megteremteni az, időben-térben igen távoleső
dramaturgiai lehetőségek és eredmények szintézisét. — A modern tézis-dráma Brecht
közvetítésével őrzi a kínai és japán színházak példázatszerűségét, a No-játékot; a középkori misztériumot, a stációdrámát; a koncentrikusan, kis jelenetekből kibontott Shakespeare-drámát és a bábjátékszerű Valantin-kabarét. Illyés mindezzel élve magáévá lényegid
az arisztophanészi vígjátékot, továbbfejleszti a vaskos iskoladrámát, életre akarja kelteni a
farce-ot, a vásári komédiát, s nagy kegyelettel őrzi Csokonai komédiáinak hangját. A
műben több rétegű, nyitott drámai formára talál rá. Éppen ezért, mert maga is nyitott a
mű írásakor a dramaturgia minden felhasználható eredményével szemben. Amikor csak
egyetlen dramaturgiai, műfaji formát akar továbbfejleszteni vagy újra életképessé tenni —
mint a Bolhabál-ban (1966.) a farce-ot, a vásári komédiát —, korlátok közé kerül, zárt
formát kényszerít magára, s az eredmény helyenként a rossz emlékű népszínművek ízére
is emlékeztet, nüután e formát nem mindenütt sikerült a farce természete szerint
megtölteni; aztán meg a nemes szándék, hogy művét falusi emberek számára írja, görcsösen fogta az író kezét, nehogy bonyolultra, túlságosan intellektuálisra sikerüljön a munka.
Szinte érthetetlen, hogy a Bölcsek a fán dramaturgiai eredményeitől az 1971-ben újraírt, a
fővárosnak szánt változat, a Bál a pusztán mennyire érintetlen.
A fanatizmus természetrajzát Illyés olyan drámai történésben bontja ki, amely a
parabola törvényei szerint csak megközelítően fordítható le a mindennapi
aktualitások,
egy konkrét valóság nyelvére. A hatvanas évek értelmiségi vitái vagy a harmincas esztendők urbánus-népies ellentéte helyettesíthető-e be a mesébe? Vagy mindenfajta küzdelem,
amelyet a haladás alternatívái feszítenek és fanatizmus állja útját a szóértésnek? A
haladás keresztútjairól van szó. És erről a 20. századról! Hiába a három idősík! (A
Kr. előtti 4. század, a 17. század és a problémákkal, figurákkal, anakronizmusokkal jelzett
harmadik, a miénk.) Az első két idősík, az idővel való játék a nagyobb írói szabadságot és
az író komédiázó kedvét szolgálta. A történelem kellék! Haladás-maradás dolgáról alig
esett még „komolytalanul" szó 20. századi irodalmunkban. Többször megtörtént ez a
19. században, vígjátékirodalmunk kezdetén, vígeposzi keretben. Az írói attitűd révén a
magyar irodalmi hagyományra így is ráérezhetünk a műben. Pl. Arany János az Elveszett
alkotmány-ban és Illyés a Bölcsek a fán-ban mennyire hasonló módon építik fel a haladást-maradást megtestesítő szereplők viszonyhálózatát. (A komikus eposzi formai kellékeivel is él Illyés, de inkább Csokonaitól, mint Aranytól tanulta őket.)
Komikus kellékeivel a Bölcsek a fán nemcsak Csokonaiéval, de a világirodalom minden
„béka-egérharc" típusú történetével rokonságban van. A sztori felülete legalábbis. Háborúságnak nemigen lehet kisszerűbb oka, minthogy egy kútnak fából vagy bádogból
legyen-e a vályúja. Ebből az következne, hogy a műnek egy komikus konfliktus a belső
rendezőelve. De hát igazak-e rá a komikus konfliktus kritériumai? Kicsinyes az ellentét?
Lelkileg kicsik a háborúságban szemben álló felek? Nincs pozitív értéktartalmuk az
általuk képviselt tudattartalmaknak? Látszat szerint sincs egészen így. Csak kívülről,
távolabbról, bizonyos distanciát teremtve komikus az egész. Illyés pontosan fogalmazott
5

Németh
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László: Negyven év. Bp. Magvetó'-Szépirod. K., 1969. 13.1. (Németh László munkái.)

- „tragédia tréfában elbeszélve" - utal a mű konfliktusának tragikomikus jellegére. A
tragikomikus konfliktus csak objektíve komikus. Belülről ugyanis tragikus ez a konfliktus,
kibontakozása során pedig különösen az lesz. Mégpedig azzal egyenes arányban, ahogy a
fanatizmus eltorzítja, megszünteti a konfliktusoldalak mindegyikében rejlő értékeket.
Mert a kezdet kezdetén érték állhatott értékkel szemben: a hagyomány tisztelete, a
„tiszta forrás" megmentése és a technikai haladásba vetett hit. A kettő együtt nagyszerű
erővé lehetne. Az sem baj, ha szenvedéllyel képviselik őket. De a torz szenvedélytől, a
fanatizmustól eltorzulva értéktelen követelések lesznek. A két főhős - a Tanár (Themisztoklész Maradikon) és a Mérnök (Elektrónosz Haladikón) — ez a két „jóért rosszul lobogó
lélek" tragikomikus figura. Viszonyuk a tét tárgyához mániákus. Eltorzul, elértéktelenedett eszméikben is hisznek. Meddő vitájuk szélmalomharc. S mennyivel veszélyesebb,
mint Don Quijotéé! Hiszen elavult eszméinek jegyében a búsképű leginkább magára
hozott szenvedéseket. Maradikon és Haladikón vetélkedése a közösségre veszélyes, mert
következményeként a kútnak nemcsak vályúja, de vize sem lesz. A kórusnak (azaz a
népnek) tragikus sors jut. A viszály elemi létfeltételeiket sodorja veszélybe. Ahol a
fanatizmus felüti fejét, ott remény sincs a szóértésre. Mint ahogy tűz és víz összeférhetetlenek, a Tanár és a Mérnök nézetei úgy feszülnek a konfliktusoldalakban szembe. De
lehet-e feszültsége egy olyan ellentétnek, amelynek a kisszerűnél is kisszerűbb, egy
kútvályú a tétje? - Ha ez a vályú jelképpé tud magasodni, akkor igen. Méghozzá az
ellentétet megtestesítők számára, az érte küzdők számára kell, hogy eszméik fókuszában
levő fogalmat jelentsen a semmiség szimbólumértéke. „Az a vályú, maga a nemzet" —
mondja a Tanár. Az ellenfél szemében legalább ugyanannyit kell érnie. „A kútnál. . . nem
egy vályú van; egy keresztút. . . rosszul mondtam, már nem is keresztút van, erre vagy
arra, hanem egy követelődző Holnap; az egyértelmű, egyetlen irányú jövő, nincs választás,
szerencsére! — licitál a Mérnök. Nem is kellene, hogy itt választás és vita legyen. A
konfliktus álkonfiliktus! Hamis dilemma. Hiszen a nemzeti hagyomány és a „holnap"
igencsak együvé tartozó fogalmak. De a fanatizmus, az elvakultság és türelmetlenség
lehetetlenné teszik ezt a felismerést, amint eltorzítják a legszebb eszméket is. A Mérnök és
a Tanár révén nem oldódhat a konfliktus. Meggyőzni nem tudják, s mert a darab vígjáték,
megölni nem akarhatják egymást. A vita csődjét jelenti, hogy megszűnik közöttük a
kommunikáció lehetősége; úgy, mint a jelenség immár klasszikus példájában, Ionesco
Kopasz énekesnőjében. Ionesco és Illyés között azonban világok vannak. (A megjegyzés
•sem írói rangra, sem tehetségre nem akar vonatkozni.) Ionesco csak a jelenséget láttatja.
Illyés pedig egy példáját adja a számtalan közül annak, ahogy ez a jelenség vagy állapot
kialakulhat. De nemcsak példáját, okát is. És a védekezésre is tanít. Abban, ahogy kívülről
megoldatja a konfliktust — miután a Tanár és a Mérnök között nem oldódhat —, bizakodó,
tanító illyési optimizmus van. Az „ . . . alvilág legsötétebb erői ellen is gyárthatunk pajzsot
és fegyvert, mi magunk, házilag . . . " — módja Androsz, a beatnik-filozófia, az ifjúság
képviselője, akinek eszére Illyés a megoldás eszmei kifundálását bízza. A tétlen kezére
nem bízhatja, Androsz hétalvó egy szemeteskukában. De a cinizmusa mögött nagy adag
lelki egészség, romlatlan bölcsesség és igazságérzet van. Ezért és sok mindenért - nyilatkozatokból tudjuk - az ifjúság bír az író bizalmával. Dolgozni pedig majd megtanítják a
munkások, parasztok, akik a kút vályúját is rendbehozzák. A vitában, mint általában
mindig, ők az igazi kárvallottak. Nekik nem kerül tető a fejük fölé és kortynyi víz a
szomjúságukra. Az értelmiségi perpatvart a dráma végén a nép igazítja ki. (Úgy, ahogy már
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Arisztophanésznél is az attikai parasztok szabadítják ki a Béke istennőjét barlangbörtönéből, azaz megoldják a komédiabeli konfliktust.) A nép itt is megkapta azt a kivételes és
visszatérő szerepet, ami Illyés minden müvében más-más módon, de tiszteletből, bizalomból kijár neki. Az író költői-írói szótárának a nép ötven éve a legtisztább és legegyértelműbb fogalma. „Nincs jogosabb kívánság mint beszélj, művész a munkásról, a parasztról.
Hisz az tart el." — írja a Bölcsek . . . előszavában. „Tíz művészi alkotás közül jó, ha egy ad
az ő világukról méltó k é p e t . . . Amikor a gépelési hibák kijavítása végett, a vígjáték
harmadik másolatát is átfutottam, akkor eszméltem rá, de hisz ez ilyen tíz közül egy
írásmű. A munkások és parasztok legfőbb kérdéseiről is szól. Hogy mi is jár a fejükben,
miközben a kezük jár. Vagyis, hogy milyen viszonyban vannak a munkájukkal, annak
irányításával és jövőjével. És, hogy milyen is a kapcsolatuk az irányítás végrehajtóival meg
a jövendő megábrándozóival; az úgynevezett értelmiségiekkel." 6
A mű mint példázat van olyan meggyőző, hogy az író akár egészen is a nézőre bízhatná, hogy most már gondolkodjék és vélekedjék a fanatizmusról. A téma és a mű érvelése
ezt brechti módon is megengedné. Akár befejeződhetne ott is, ahol a Tanár és a Mérnök
vitája halandzsába és kutyaugatásba fullad. - Illyésnél azonban másképp
működik
a V-effektus. Egy elsődleges formában a drámai történésen belül. A nép állandó jelenlétéből következik, hogy néhány műve kivételével 7 drámáiban mindig akadnak olyanok,
akikre a megoldást rábízhatja. A komédián belül distanciát teremt a fanatizmus és az
egészséges észjárás, a vele párosuló romlatlan erkölcsi érzék között. Az utóbbi képviselőinek kívülállását, bizonyos mértékű távolságtartását formai, dramaturgiai megoldásokkal
láthatóvá teszi. Az ifjúság képviselője Androsz ki-be jár a történetbe, szerepe több a
brechti parabola narrátoráénál. Akkora szerep azonban mégsem jut neki, mint Arisztophanész egyik-másik prológus-mondójának, aki a vígjáték főszereplőjévé is előléphet.
Androsz a véleménye által fontos. Cinizmusa részben ítélet, logikája kontroll. (A cselekvés
reménytelenségéről szóló eszmefuttatásai felett a nézőnek kell ítélnie!) — Az, hogy a nép
a kórus szerepében van jelen, ugyanezt a drámán belüli távolságtartást szolgálja. A
karvezető beszédeiben, amelyekkel a cselekményt megszakítja vagy a jelenetet zárja, a
költő is megszólal, mégpedig általában daktilusokban, ritkábban anapesztuszokban.
Például így tanít a kórusvezető szerepében: „ . . . nyílt szó, tiszta beszéd / visz csak
előre! . . . / ahogy az emberi test nem / léphet, csak ha gerince kemény, / úgy ez a társadalom: a mienk!" — Egy mai vígjáték nem bírná el a karvezetői beszédnek (parabázis)az
ókori komédia szabályai szerinti teljes formáját. (A kórusét sem! Sok volna a sztrophé,
eppirhéma, azaz ráadás, s az ezeket követő anti-sztrophé és anti-eppirhéma. Igaz ugyan,
hogy más okokból, de ezt a formai szabályt már Arisztophanész is megszegte a későbbi
műveiben.) Illyés csak a leghasználhatóbb fogásokat és a legkedvérevalóbb elemeket taríja
meg. A csonka parabázisok záradékai, a pignoszok humorának: legjobb teljesítményei.
Ahogy nevükben is rejlik, csak egy szuszra, „kifulladásig" és skandálva, ütemezéssel lehet
mondani őket. S bennük a legmagasztosabb gondolatok is a vaskos, hétköznapi realitás
képeiben jelennek meg. Profán szózatokról van szó.
A műben a humor, az irónia, a szatirikus hang s ritkábban a groteszk ábrázolás,
egyszóval a komikum minden minőségében gondolatszolgáló módon van jelen. (Ugy,
6

Illyés Gyula: Űjabb drámák. Bp. Szépirod. K., 1974. 129.1.
Elsősorban a „Tiszták"-ra és a „Különc"-re gondolok.
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ahogy a szerző figurateremtése is a gondolatot, az írói érvelést szolgálja.) Pl. Szélsőséges
elemek bizarr összekapcsolásával egyszerre teszi időtlenné, nagyobb érvényességűvé, általánosabbá és időben nagyon is meghatározottá a problémát. / „Mit vallottak Théba
lakói? / És mit a nagy Sartre, Camus, / Heidegger, meg a traktoros Uzdon? " / A formabontással, a három idősíkkal s bennük az anakronizmusokkal is ezt éri el. Az időjáték s a
komikus árnyalatainak bősége végső soron mégiscsak azt erősíti fel, hogy a probléma
valódi jelen ideje, azaz a darab igazi idősíkja „a mi közelmúltunk, jelenünk és jövőnk." 8
A mű első kritikusai, Béládi Miklós és Sziládi János is említik, hogy Illyés felnagyítja,
eltúlozza a konfliktust megjelenítő értelmiségi vitát. S nemcsak annyira, amennyire egy
komédia konfliktusát nagyítani kell. Nagyobbra növesztette a valóságosnál a konfliktusoldalakat megtestesítő magatartásokat. A galambdúcos romantikának nincs már kelete, a
technokrata álmoktól pedig még nem kell félteni bennünket. „ . . . a darab Illyés rögeszméiből is elárul valamit" — íija Béládi. 9 A mű „rögeszmés" gondolatainak (nemzeti
hagyomány, népesedés, ifjúságunk, lakásgond stb.) valóságos szótára. (Öngyilkossági
statisztikánkról feltehetően csak azért nem esik szó, mert komédiába nem való a téma.)
Ahogy Illyés egész életén át vissza-visszatér egy-egy problémához, amilyen elszántan,
amennyi konoksággal teszi ezt, az a szenvedély a fanatizmusra is emlékeztet. „ . . . azok a
legigazibb vígjátékok, amelyekben az író saját fogyatékosságai közül teszi valamelyiket —
rendszerint a legfájóbbat — köznevetséggé, elsőül, védekezésül szinte" — írja a Bölcsek a
fán . .. bevezetésében. „Kit kacagtat ki Molière a Képzelt betegben. Saját magát. Az
Embergyűlölőben? Ugyancsak. Állítólag még a Dandin György-ben is." 1 0
A fanatizmus azonban felelőtlen. Illyés pedig szigorúan, tántoríthatatlanul, de a
közösségért felelősen mondja, hirdeti „rögeszmés" gondolatait.
A Bölcsek áfán jelentőségéből mit sem von le, hogy maga az író nem fejleszti tovább az
e műben megtalált komédia-formát. Továbbfejlesztheti élő színműirodalmunkban
bárki. Sőt más népek vígjátékírói is! Illyés számára is sok volt a forrás, és sok volt a példa.
A műnek dramaturgiai tanulsága is van: Illyés sok forrása közül a farce eszközei szolgálták
legkevésbé a darab filozófiai síkjának kibontását. Holott ő éppen a farce életképességét
akarta leginkább bizonyítani. A farce és a filozófia színpadi szövetségét nem sikerült
létrehoznia.

8

Béládi Miklós: Érintkezési pontok. Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1974. 358.1.
Béládi Miklós: i. m. 359. 1.
10
Illyés Gyula: i. m. 130.1.
9
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HOPPÁL MIHÁLY

E L B E S Z É L É S É S EMLÉKEZET
— Tolsztoj-novella egy paraszti elbeszélő emlékezetében*

1. Bevezető

jegyzetek

A terepmunka során sokszor találkozik a folklorista azzal a jelenséggel, hogy egy
történetet — általánosabb folklórelméleti kategóriát használva: egy népi elbeszélést — kis
változtatásokkal újra meg újra meghallgat, lejegyez vagy rögzít. Tulajdonképpen nincs
ebben semmi meglepő, hiszen éppen az a folklór létének lényege, hogy variánsokban él. A
folklorista munkája pedig abból áll, hogy a sok hasonló szövegből kiválasztja a legteljesebbet, pontosabban rekonstruál egy soha-nem-létezett ideális formát (pl. a Kalevala összeállítása). A modem kutatásokban — nem utolsósorban a strukturalizmus hatására — a
szövegek belső felépítésének rendjét és a rendszer-építő szabályokat kívánják leírni.
Kézenfekvő volt a gondolat, hogy a szövegekben a visszatérő elemeket kell vizsgálni,
ezek által lehet megfigyelni a szövegben érvényesülő szabályokat. Ugyanis a nem pontos
ismétlődés lehetővé teszi a változások törvényszerűségeinek felismerését.
A nyelvtudományban világosan megfogalmazták a problémát egyes szöveg-nyelvészek:
„Empirikus tény, hogy az esetek nagy részében ugyanazt a gondolatot különböző nyelvi
formákkal is ki lehet fejezni. A természetes nyelveknek ez a tulajdonsága a grammatikában is meg kell jelenjen.'"
A fent írt gondolatok egyrészt azért használhatók a folkloristák számára, mert a
nyelvészeti teóriák általában jobban alapozottak módszertanilag a folklorisztikaiaknál,
másfelől pedig a folklór szövegek legnagy obbré szt nyelvi szövegek lévén, az újabban kidolgozott szöveg-elmélet segíthet a folklór szövegek elemzésekor.
A hetvenes évek elején kialakuló szövegelmélet, ill. szöveg-grammatikai, ill. szövegnyelvészeti kutatások elindítói, 2 amikor a nyelvi szövegek létrehozásának problémáit és a
szövegek megértésének kérdéseit vizsgálták, szükségszerűen eljutottak az emlékezeti
mechanizmusok problémáihoz. Mindenfajta nyelvi szöveg — de különösen áll ez a folklór
szövegekre — úgy jön létre, hogy már korábban is létezett elemekből állítják össze, a
szövegek megértése pedig az elménkben lejátszódó éppen ellentétes folyamat eredménye,
lebontjuk elemeire a szövegeket, és összevetjük az ott tárolt korábban megszerzett ismeretekkel.

*Elhangzott a második f i n n - m a g y a r folklór szimpóziumon Turkuban, 1978 novemberében.
1
Petőfi, S.J.: Beyond the sentence, between linguistics and logic, in: Style and Text. ed. by
Ringbom, J. 3 7 7 - 3 9 0 .
2
Van Dijk, T..A.: Some Aspects of Text Grammars. The Hague 1972. Petőfi, S. J . - R i e s e r , H. (eds.)
Studies in Text Grammar Dordrecht. 1973.
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A legegyszerűbb nyelvi tények vizsgálata — mint kiderült - azonnal felveti azon
„egyszerű" emberi képesség megismerésének szükségességét, amelynek segítségével felidézünk valamit magunkban, röviden a memória vizsgálatának fontosságát. A tudományos
munkamegosztás mai rendszerében az emlékezeti mechanizmusok kutatása a kísérleti
pszichológia vizsgálódási körébe tartozik, 3 ezért aztán a folkloristák nem vették figyelembe az ott elért eredményeket.
Pedig a korábbi kutatások, mint például Bartlett munkája a maga korában és később is
igen hosszú ideig nagy hatást gyakoroltak és nemcsak a pszichológiában. 4 Bartlett kétféle
vizsgálati módszert alkalmazott - s mindkettő egyúttal a folklór orális átadás-átvétel
modelljének is tekinthető - az egyikben ugyanaz a személy mondta el, idézte fel egyre
nagyobb időközökben ugyanazt a történetet. A másikban a történetet egymásnak adták
át, mondták el a kísérlet résztvevői: az első a másodiknak, az a harmadiknak és így
tovább. Az angol kutató kísérletei ismeretlenek maradtak a hazai folkloristák előtt.
Ugyanakkor a kísérleti pszichológiában, ha példaként említik a népmeséket meg a rémhíreket, mint a szövegfelidézés, ill. a kollektív memória működésének példáit, nem
tudják kellő alapossággal elemezni a folklór példákat. 5
A hetvenes években jelentek meg azok a kísérletek és elemző tanulmányok, amelyek
interdiszciplináris felkészültséggel láttak hozzá a folklór szövegek elemzéséhez, s eljutottak — éppen a strukturalista módszerek elégtelen voltának felismerésekor — a narratív
emlékezet vizsgálatához.6
Ugyanakkor a folklór tanulmányok másik jelentős része inkább a „népi elbeszélés"
társadalmi funkciójára és beágyazottságára koncentrál, 7 és legfeljebb csak megemlítik,
hogy mennyire fontos lenne foglalkozni az emlékezés és az újramondás kérdéseivel a
hosszú történetek esetében. Mások is figyelmeztettek arra, hogy pl. a mítoszok reprodukciója kapcsán érdemes lenne foglalkozni azokkal a narratív szerkezetekkel, amelyeket
elsőként hívunk le a memóriából a szövegekre való emlékezéskor. J. Goody például úgy
találta, hogy szóbeli felidézés, a pontos memorizáció - bár gyakran tartják a szóbeli
kultúra jellegzetes vonásának — meglehetősen ritka. 8
Úgy gondoljuk, hogy a fentiekben vázolt par excellence szöveg folklorisztikai problémának vizsgálatához jó elméleti keretet adhat az ún. discourse analízis-ben alkalmazott
eljárás, nevezetesen a „felidéző" és „összefoglaló" eljárásokkal foglalkozó szövegelméleti
kutatások. 9
3
Norman, D. A.: Memory and Attention: An Introduction to Human Information Processing, New
York, 1969.; Postman, L. Keppel, G. (eds.): Verbal Learning and Memory (Selected Readings) Penguin
Books, 1969.
4
Bartlett, F.C.: Some experiment on the Reproduction of Folk Stories. Folklore, 1920. XXXI.
évf. 3 0 - 4 7 . - Uó'.: Remembering. Cambridge, 1932.
5
Hunt, I. M. L.: Memory. Penguin Books, 1957. 1 7 6 - 1 8 3 .
6
Colby, B.-Cole, M.: Culture, Memory, and Narrative, in: Modes of Tought. ed. by. Horton, R . Finnegan, R. London, 1973. 6 3 - 9 1 .
1
Dégh Linda: Folkstale and Society: Storytelling in a Hungarian Peasant Community. Bloomington, 1969.
8
Goody, J.: Memorie et apprentissage dans les sociétés avec et sans écriture: la transmission du
Bagre. L'Homme XVII: 1 : 2 9 - 5 2 .
9
van Dijk, T. A. et alii.: Recalling and summarising Complex Discourse. (Preliminary version Mimeo) Amsterdam, 1975.
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Egy alföldi faluban (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye) végzett gyűjtőmunkánk során —
amikor is a hiedelemrendszer egészét kívántuk rekonstruálni a gyűjtött orális hagyomány
segítségével — az egyik idősebb adatközlő elmesélt egy történetet, amelyet ő olvasott
valahol — mint mondotta, talán Tolsztoj írásában. A történetben fontos szerepe van annak a jól ismert vándormotívumnak, hogy a főszereplő úgy jut birtokhoz, hogy meghatározott idő alatt körbejár egy földdarabot. Két évvel az első magnetofonfelvétei után,
1972-ben újra felvettem az idős ember elbeszélését (69 éves volt akkor, Balázs József
földműves). Kíváncsi voltam, hogy hogyan viszonyul majd egymáshoz a két szöveg két év
múltával. Érdekesnek ígérkezett egyfelől az, hogy az egyén hogyan reprodukálja a saját
szövegét, másfelől pedig az, hogy hogyan viszonyul ez a szöveg az eredeti Tolsztoj
novellához.
A vizsgálandó problémák többrétegűek és a következőkben foglalhatók össze.
1. Hogyan marad meg, és mi marad meg változatlanul a szövegekben?
2. Hogyan és mit vesz át a népi elbeszélő a hivatásos író szövegéből?
3. Amit átvesz, azt vajon miért veszi át, miért éppen azokat az elemeket?
Ha egyfajta szövegszemiotikai keretben gondoljuk végig a válaszokat a fenti kérdésekre, akkor látnivaló, hogy a szintaktikai, a szemantikai és végül a pragmatikai problémák sorban előkerülnek majd — elemzésünkben tehát a verbális szemiotika 10 programjának megfelelően haladunk.

2. Szövegek
Adatközlő: Balázs József földműves — római katolikus — szül.: 1903 — Nádudvar
Hajdú-Bihar megye
Első felvétel: 1970. április „Volt egy nagy, Második felvétel: 1972. május „Ez az Aleorosz, nagy erős ember, Alexej Pahum, ez xej Pahun, is egy nagy orosz muzsik, mert
vót a neve — erre emlékszek. Aztán hát így nevezték még akkor a parasztot: muerősmunkájú, testi munkás volt. Erdőirtani zsik. Erdőirtani járt, summa munkára. Az
vót. Télbe-e, nyárba-e, nem is tudom az egyik télen vagy nyáron nagyon sokat dolidőt, csak ilyen példázatba írta, hogy egy gozott és egy kis pénzt spórolt, majd vett
versztnye — kétszáz kvadróí vót? — fődet egy versztnyi — minálunk kapafődnek nevett az ember, a munka dijjából, amit kere- vezték, azóta jöttem rá - kétszáz négysett. Hát persze egy kis krumplija termett szögöl földet. Aztán hát krumplit termelt
ott. Jóllakott sült krumplival, nagyot nyúj- benne. Vacsorára krumplit sütött, jóllakott
tózott ő az alacsony kemence padkán. Az- sült krumplival, elnyújtózkodott a padkán
tán hát aszondja: Na, sokat dogoztam a így írja a könyv. Ott merengett magában,
nyáron, de legalább jóllakhattam. Majd jö- hogy jövőre még többet fog dógozni s vevőre még többet fogok dógozni, akkor má' szek mégennyi fődet, akkó má' majd egy
egy-egy kecskét, vagy valamit tartok. Az kis malacot ölök, vagy kecskét tartok. Az
10

A verbális

lstvánovits
Budapest,
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szemiotikai

Márton-Kriza
1977

elemzéshez

Ildikó

61-85.0.

lásd: Hoppal

Mihály:

Esemény-elbeszélés-közösség,

in:

( s z e r k . ) : A k o m i k u m és h u m o r m e g j e l e n é s é n e k f o r m á i a f o l k l ó r b a n .

ördög meg a kucikba hallgatta - így írja
Tolsztoj. Rábólintott mindenre: Meglesz
Alexej Pahum, csak igyekezz! No, csak a
másik esztendőbe, persze megszerezte a fődet, meg többet-többet. így ment több
mint három évtizeden keresztül hogy mind
többet-többet. Saját birtoka volt már, ménese, gulyája, napilapja járt az embernek,
de akkor is csak nőtlen maradt. Hát oszt
egy október végi délután ilyen sétát, szemlét tartott a birtokán. Csak nézte ott a
fődet, jó fekvésű, de arra a parasztoké a
főd arra meg a grófé. Nem lehet terjeszkedni, nem lehet venni erre, vóna pedig pénz,
venne fődet."

ördög meg a kucikba hallgatta, ott melegedett/az is, s nagyot bólintott rá, hogy : Lesz,
Pahun, lesz! Hát oszt, így ment - másik
évben tényleg vett fődet. A harmadikban
meg még többet. Három évtizeden keresztül így gyarapodott s már saját birtoka volt
Alexej Pahumnak. Aztán egy október végi
délután a saját birtokán szemlét tartott —
már ménese, gulyája volt, meg cselédei.

Hát persze szeretne még egy fias ménest,
mert arra fejték a lovat, kumiszt vagy mit
csináltak belőle. Hát oszt így, így elmélkedett. Mikor bemegyen a lakására, hát persze az újság már ott volt, napilapja járt.
Olvassa, hogy valahun arra Mongólia határán (Mongólia az Tatárország ugyan nem
tudom, hogy önálló köztársaság, vagy hova
tartozik?) ott nagyterületű szűzföldek, illetve parlag földek vannak. S az ottani gubernátor vagy kormányzó hirdeti, hogy aki
az ezer rubelt leteszi, hát napfeljöttül naplementig (hát ez fantázia lehet) naplementig behatárol gyalog azt neki telekkönyvelik és veheti művelés alá. Az az övé! Hej, de
milyen jó lesz az! — Oda elmegy! — Több
napi járóföldre vót. Vonaton ment valameddig. Megérkezett oda. Jelentkezett is a
kormányzóságon. Osztán hát kérdezi, hogy
fedi-e a valóságot a hirdetés? — Nem hazugság — Ott van nekik a megbízottjok,
lefizeti neki oszt ott az ezer rubelt, osztán
hát bekerítheti a fődet oszt birtokába veheth Hát mikor kiment, hát persze a megbízott az ördög vót, aki a kucikba hallgatózott. Azt mondja neki az ördög: Atyuska!

Napilapja járt már akkor. Este olvassa,
hogy arra Tatárország, Mongólia (arra Kína
fele van valahun!) Mongóliában az ottani
gubernátor (úgy hívták a kormányzót) hirdeti, hogy nagyterületű műveletlen földek
vannak ott. Ha letesz ezer rubelt hát akkor
napfeljöttül naplementig, amit gyalog be
tud határolni, és művelheti.
No, oda elmegy! - gondolta. Nagy izgalomba gyött. Több napi készülődés után —
élelmet, mit tett be, sütött pogácsát — elment. Persze vasúton, még vasúton is meszszi vót! Megérkezett, s jelentkezett a kormányzónál, hogy való az a hirdetés, mert
akkor ő fogna magának fődet. - Hogyne
való! — Hát oszt letette az ezer rubelt oszt
akkor behatárolja a fődet és veheti birtokba. No oszt kiküldte a megbízottját a kormányzó a megbeszélt reggelen, hogy ott
fogja várni. Hát ahogy kiment, ott is volt a
megbízott, de az az ördög volt, aki a kucikba hallgatózott. Hát osztán elmondja neki,
hogy mit akar, - lefizette az ezer rubelt —
azt mondja oszt neki az ördög, mikor lefizette, hogy : — Na most már búvik a nap felfele,
indulhat! — Hogyha túl nagyot fogott, s nem
fut be naplementig, akkor elveszti a tétet,
— vagy barátom —, Valahogy így szólította
mert pontosan naplementre kell befutni!
— No csak jól vigyázzík — — aszongya —
Természetesen megindult mindjár nagy
- j ó l mírje a tájat, mert hogyha nem fut
sietve - már akkor reggel, napfeljöttkor.
be, a kitűzött célho' a kiindulási ponthoz,
15 L i t e r a t u r a
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akkor elveszti az ezer rubelt. Elveszti a
játszmát!"
Hát osztán megindult Pahum oszt sütött
pogácsát vitt magával, de nem eszik, hát
inkább egy kicsit fut. Megyen tovább, hát
azt a dombos végit, azt az erdőt, azt még
föltétlenül bekeríti. Egy dombon vöt az
ördög, a megbízott. Mán a nap bukott lefele, de nem evett délre se. A hátába ragadt
a ruha. Jó messzire ért már, mikor érte
kiáltott az ördög, hogy igyekezzík, mert a
nap már' az ég peremén van. Ő hozzáfogott
szaladni.
Szaladt, szaladt, addig szaladt mikor odaért
a célhoz, hát lebukott valósággal a fejét
beütötte a betűzött ásóba, a testhosszával
má\ Persze az öreg ott kinyúlott, meghalt.
Az ördög ekkor kacagott egy nagyot, oszt
megfordította hanyatt kettőt lípett mellette - na - aszongya - Alexej Pahum ezért
futottál!

Megyen, megyen még azt a dombot, még
eztet, végignézte a tájat, még aztat, még
eztet. Hát aztán a nap nagyon lent vót.
Hejnye még azt az erdős részt csak bekeríti
s naplementre bemegy. Már nem ebédel. Az
az egy nap semmi, kifogja bírni. De mikor
az erdőt kerülte már nagyon sietni kellett.
Szaladt, melege is volt, izzadt, annyira hajszolta magát, hogy egy dombon, egy magaslaton volt az ördög, a megbízott, hogy
lekiáltott neki, hogy igyekezzík, mert elveszti a játszmát. No, de befutott naplementre, ezér' még úgy, hogy ahova az ásót
leütötte az ördög, hogy ez a kiinduló pont,
s oda kell visszaérkezni. Annyira szaladt,
annyira, hogy valósággal csak bebukott, a
fejével érte az ásót, avval ütötte el az ásót, s
percek múlva meghalt. Akkor kacagott fel
az ördög: — Na, Alexej Pahum, ezért a földért futottál! — megfordította hanyatt,
oszt kettőt lépett a tetem mellett — Ezért a
fődér futottál! - 1 1

Mint a két elbeszélés egymás mellé tett szövege mutatja, annak ellenére, hogy szinte
pontosan egyforma hosszúságúak, különböző epizódokat, eltérő részletességgel beszélnek
el. Jól látható, hogy ugyanaz a történet, ugyanazzal a morális konklúzióval zárul. Mivel és
hogyan érte el ezt az elbeszélő? Mi az a közös a két szövegben, ami a nyelvi, stiláris
eltérések ellenére azonossá teszi a kettőt?
Végezzünk el egy egyszerű kísérletet. Kiírjuk a két szövegből azokat a mondatokat,
amelyek szóról szóra (vagy majdnem szóról szóra) egyeznek. Feltételezve, hogy ha ezek
két év után is pontosan ismétlődtek, akkor fontosak a történet felépítése szempontjából
(ezekhez a nyelvi fordulatokhoz még később további jegyzeteket fűzünk). Hipotézisünk
tehát az, hogy ezek az ismétlődő elemek fontos szövegépítő és szövegazonosító információkat hordoznak.
A teljesen egyező szavak és kifejezések, valamint azok értelme az elbeszélés egésze
szempontjából:
Alexej Pahum nagy (erős) orosz paraszt volt.
Erdőirtani járt (télen és nyáron át) ezért pénzt kapott, vett egy kis földet.
Elégedett volt (,jóllakott sült krumplival"; „elnyújtózott a padkán").
Elhatározta, hogy , jövőre még többet fog dolgozni" (hogy akkor már állatot - „kecskét"
— vehessen).
1
' A második alkalommal az idős parasztember hozzáfűzte a szöveghez a maga magyarázatát:
„. . . ha úgy vesszük igaza is volt Tolsztojnak ebben a fantáziájában, csak azir' f u t o t t , a két lipis
fődért. Mer' már ugyi meg is nyerte, naplementre b e f u t o t t , mégse lehetett az övé!"
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Az ördög (a kucikban — a kemence felső része) hallgatta, rábólintott (hogy majd ő segít
Pahumnak).
Három évtized múlva Alexej Pahumnak már saját birtoka volt, ménese, gulyája, napilapja
járt.
Egy október végi délután szemlét tartott a birtokán (kevésnek találta a földjét, még
többre vágyakozott!)
(Az újságban) olvassa, hogy Tatárországban a gubernátor hirdeti, hogy aki letesz ezer
rubelt, (annyi földet kap) amennyit „napfeljöttül naplementig gyalog be tud határolni"
Oda megy.
Jelentkezett is a kormányzónál
Lefizette az ezer rubelt.
Kiment (a helyszínre, várta)
„a megbízott, az ördög, aki a kucikban hallgatózott". (Megegyeztek a feltételekben.)
Megindult Pahum
a (szép) erdőt, dombot bekeríti
nem ebédel.
(Fut, szalad, izzad.)
Az ördög a dombon áll és
lekiált neki, „hogy igyekezzik!" „mert elveszti a játszmát"!
„Valósággal bebukott (a célba)
és beverte a fejét az ásóba
(és perceken belül) meghalt.
Akkor „az ördög felkacagott", és hanyatt fordította (a halottat):
— „Na, Alexej Pahum, ezért a földért futottál!" és kettőt lépett mellette (vagyis
kimérte a sír hosszát).
A következő kérdés, ill. az elemzés következő lépése az, hogy miként lehetne ezt a
folyamatot formalizálni, pontosabbá, standardizálhatóvá tenni. Melyek azok az elméleti
alapok, amelyek lehetővé teszik az ilyen fentihez hasonló „szövegkivonatok" készítésének
folyamatát. Mert tulajdonképpen nem más történt a teljesen egyező mondatok és kifejezések egymás mellé gyűjtésével, minthogy egy rövid summáját adtuk a két elbeszélésnek.
Vagyis kivonat készült a szövegből, olyan rövidebb („idealizált") szöveg, 12 amely az
eredetinek minden fontos információját tartalmazza. Valamint, s ez nagyon fontos
szempont felidézése esetén, belőle egy sor apró részlet kibontható.
A szövegfelidézés és kivonatolás elméleti

keretei

A szövegfelidézéssel és kivonatkészítéssel kapcsolatos problémák túlontúl szerteágazóak ahhoz, hogy ez alkalommal minden részletre kitérhessünk. 13 Mindenesetre semmiképpen sem olyan egyszerűek, hogy olyanfajta szimplifikáló és üres állításokkal el lehetne
12
Hoppál Mihály: A mítosz poétikája és logikája, in: Józsa Péter (szerk.): A jelentés kérdései.
В pest, 1977.
13
Jó áttekintése található ezeknek a kérdéseknek: van Dijk, T. A.-Kintsch,
W.: Cognitive
Psychology and Discourse: Recalling and Summarising Stories, in: Dressier, W. M. (ed.) Current Trends
in Textlinguistics. Berlin-New York, 1978. 6 1 - 8 0 . o. - Különösen a 6 2 - 6 6 . o.
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intézni, ahogy Hunt úja, hogy a narratív rövidülésével a történet egyre koherensebbé
válik. 14
Például kimutatták, hogy a szövegek megértése alapvetően szemantikai jellegű és
prepozíciókon alapszik. 15
Fontos itt kiindulásul megjegyezni, hogy a hosszabb narratívokat őrző emlékezet
prepozíciók rendezett halmazainak formájában tárolja a szövegeket. A mondatok szintjén,
melyet egyes kutatók a mikro-szintnek neveznek, a szemantika propozíciók sorát, szekvencióit rendeli a szöveg mondatainak sorához.
A legújabb etnopoetikai terminológia javaslat szerint a narratív egység, mint egy
analitikus propozíció határozható meg, egy olyan narratív szintagmaként, amely egy szerepet és egy proppi értelemben vett funkciót foglal magába, és amelyet egy logikai
értelemben vett prepozícióként lehet formalizálni. Minden szemantikai szerkezetet elementáris szekvencia-egységekből hozunk létre és ezek a rendezett propozíció halmazok
biztosítják többek között a szöveg k o h e r e n c i á j á t . 1 6 7
A discourse logikai koherenciáján kívül természetesen fontos a szövegek nyelvi megformálásának helyessége is. Vitatkozni lehet arról, hogy a narratív struktúrák elemi egységei
a mondatok szintjén vagy a mondaton túli nagyobb szövegegységek szintjén keresendők-e? Minden bizonnyal a mikro-szinten végzett elemzés során hasznosabb (és elégséges)
a szöveg elemi prepozícióit vizsgálni pl. az összehasonlító mitológiai kutatásokban — egy
my thème vagy mesei motívum esetén. 18
Amikor azonban a narratívok általános jellemző vonásait vizsgáljuk, érdemes nagyobb
egységekkel dolgozni, mert nyilvánvaló, hogy az elbeszélés globális jelentését a mondatnál
nagyobb szemantikai és szövegegységek hordozzák, pl. több mondat együtt, vagyis az
egész bekezdés, más szóval az elbeszélés egyik epizódja. Természetesen egy epizód röviden
szintén összefoglalható egyetlen mondatba, vagyis egyetlen propozíció formájába írható
át, ezek lesznek azok a makro-szerkezetek, amelyek a mondat szintű prepozíciókban
található információkat makro-propozíciók formájában sűrítik. 19
A makro-egységeket létrehozó szabályok tulajdonképpen egybeesnek azokkal a műveletekkel. amelyekkel létrehozunk egy szövegkivonatot. 20 Van Dijk és munkatársai egy

14

In .Hunt, 1957. 148.
Kintsch, W.: Notes on the structure of semantic memory, in: Tulving, E.-Donaldson, W. (eds.):
Organisation of Memory. New York, 1972. 2 4 7 - 3 0 8 .
16
Jason, H.: Ethnopoetics: a multilingual terminology. Jerusalem, 1975. lásd a 24. o.
11
A szövegkoherencia kérdéséhez lásd: Grimes, J. E.: Narrative studies in Oral texts, in:
Dressler, W. (ed.): Current Trends in Textlinguistics. Berlin-New York, 1978. 123-132. o. - Különösen a 125. o.
18
Hoppal Mihály : Mítosz: kép és szöveg, in: Hoppál Mihály-Istvánovits Márton (szerk.): Mítosz és
történelem. Bpest, 1978. 3 0 1 - 3 3 7 .
" I . m. van Dijk-Kintsch
1978. 68. o.: - „Characteristic of marcro-structures is that they are
entailed by sequence of propositions (micro-structure) of the discourse. Their function is to reduce
and organize information"; ugyanitt felsorolják a makro-propozíciók létrehozásának szabályait is.
20
1. m. van Dijk et alii. 1975. 12. о.: szemléletes példa található folyamat szemléltetésére: „It
seems to follow that discourse comprehension not only requires assignment of each proposition into
some very complex hierarchical structure, but also a sort of macrointerpretations ot the text are mapped on a sequence of propositions, in leas propositions. Thus, a sequence like „Peter bought sand,
s t o n e s . . . ; Peter laid foundations; Peter erected walls;. . . „may be mapped onto a proposition like
15
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Boccaccio-novellából írattak középiskolásokkal szóbeli felolvasás után összefoglaló kivonatokat. A többféle ellenőrző kísérletből kiderült, hogy azok a propozíciók fordultak elő
leggyakrabban a tanulók felidézésében, amelyek egyben együttesen kiadják (előállítják) a
novella összefoglaló kivonatát.
A kísérletből az is kiderült, hogy az olvasó emlékezetében a következők maradnak
meg: vizuális emlékezetnyomok, mikro-struktúra propozíciók és makro-struktúra propozíciók, ezek szervezik az elbeszélést a főbb események terminusaiban. Mindezek közül a
legutolsóként említett makro-propozíciók maradnak meg leginkább az emlékezetben.
A hosszú távú emlékezet, amely alapvetően szemantikai természetű, ezeknek a nagyobb
szöveg-blokkoknak a lényegét összefoglaló makro-propozíciókat őrzi. 21
Ha összehasonlítjuk a két szöveg, az írói és a magyar paraszti elbeszélés makro-propozícióit,2 2 megállapítható, hogy az utóbbi jó kivonatnak tekinthető, hiszen minden lényeges mozzanat megtalálható a magyar falusi elbeszélő szövegében. Jól formált az elbeszélés
a narratív grammatika általános elvei szempontjából, mivel meghatálhatók benne azok a
makro-elemek, amelyek feltétlenül szükségesek, vagyis a kiinduló helyzet, a komplikáció
vagy bonyodalom, a megoldás és végül az értékelés, valamint az erkölcsi tanulság. 23
Például az elbeszélés elején megtalálható egy általános helyzetkép, a cselekmény helyszínének ismertetése, a főszereplő bemutatása, a végén pedig a morális konklúzió levonása.
Érdemes azonban néhány apró különbségre felfigyelni — s ezzel továbblépünk az
említett verbális szemiotikai elemzési programnak megfelelően bizonyos szemantikai és
pragmatikai problémák tárgyalásának irányába. Ilyen a főhős keresztnevének említése
(Alexej), ami egyáltalán nem szerepel az orosz szövegben. Hasonlóképpen nincs szó arról
a Tolsztoj-novellában, hogy a muzsik erdőirtásból kereste volna a pénzt az egyre nagyobb
birtokgyarapításhoz, hanem éppen ellenkezőleg, egy sor epizódot ismerünk meg az orosz
paraszti életből (pl. azt, hogy a faluközösség ( = mir) dönt arról, hogy befogad-e valakit a
közösségbe, ott a föld közös tulajdon stb.). Érdekes továbbá, hogy a magyar változatban
a gazdagodást az jelzi, hogy Pahumnak a birtokához „ménese, gulyája" is volt már, és
„napilapja járt" (Sic!). Az orosz szöveg szerint: a saját földjét szántotta, vetette, a saját
rétjén kaszálta a szénát, a saját erdejéből vágott fát, és a saját legelőjére hajtotta a
teheneit.
Különösen érdekes az elbeszélés logikája szempontjából, hogy mintegy aktualizálva a
cselekményt, a magyar szöveg szerint Pahum hirdetésben olvassa a hírt — míg az orosz
változatban több alkalommal is vándortól, vendégül látott kereskedőktől hallja a hírt a
„baskírok földjéről". (Az idős paraszt elbeszélésében — bár ő ezt a címet említette
'Peter built a house'. It is our contention that a hierarchical structure of such macro-propositions are
in fact stored in memory, and that this macro-structure determines all forms of retrieval processes.
More in particular, we assume that a summary is a direct verbalization of a macro-structure."
2
' Vö. Pléh Csaba: Szemantikai emlékezet, ismeret, hiedelem, in: Frank T i b o r - H o p p á l Mihály
(szerk.): Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest, 1979.
2
' T e r j e d e l m i okokból nem hozzuk itt a hosszú elbeszélés makro-pozícióinak listáját. A kiadás,
amelynek alapján a lista készült: Tolsztoj, L.N.: A paraszt meg az ördög (Rab Zsuzsa fordítása).
Bukarest, 1955. (Ifjúsági Könyvkiadó). További magyar kiadások, amelyek a paraszti elbeszélő'
kezében járhattak: Tolsztoj N. Leo: Népies elbeszélések. (Ford.: Szabó Endre) Budapest (1899).
6 5 - 8 2 . o. Tolsztoj Leo: Mennyi föld kell az embernek? Új Hang, 1940. No 1. 2 0 - 2 4 . - Az eredeti
orosz szöveg megtalálható Tolsztoj, L. N.: Mnogo Ii cseloveku zemli nuzsno. in: Povesztyi i raszszkazü
( 1 8 7 2 - 1 9 0 6 . ) 2. köt., 4 0 - 5 1 . o. Moszkva, 1974.
23
Vö. i. m. van Diik et alii. 1975. 91. о.
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„Tatárország" szerepel „valahol Kína határán".) Az ördög, mint a hős ellenfele a magyar
változat szerint valódi mesei ellenfél, a kapzsiságra csábító gonosz megtestesítője. Tolsztoj
árnyaltabb meseszövést alkalmaz, és csak az utolsó nap előtti álom-jelenetből sejtheti az
olvasó, hogy a baskír főnök, a kupec, a betérő paraszt vándor és a szolga csak alakváltozata annak az ördögnek, amelyik a kemence mellett hallgatta Pahum áhítozását a több
föld után.
Az elbeszélés legérdekesebb motívuma a birtokfoglalás vagy területkimérés körüljárással. Már az is külön figyelmet érdemel, hogy Tolsztoj ezt a közismert nemzetközi
folklórmotívumot, mint a nomád baskírok észjárásának jellemző jegyét mutatta be. A
magyar paraszti elbeszélő szövegében — sehol a baskírok vagy tatárok nem szerepelnek —
a versenyfutás a földért, a minél nagyobb'birtokért folyik, és a kapzsiság elnyeri büntetését. Pontosan megfogalmazott erkölcsi tanulsággal zárul az elbeszélés. Meg kell itt említeni, hogy a záróképek, a novella utolsó jelenetei tökéletesen átkerültek a rövid elbeszélésbe (pl. az ördög, ill. a baskír főnök felnevet, vagy a sír kimérése).
Érdekesség az idős adatközlő elbeszélésében, hogy néhány orosz szó használatának (pl.
muzsik, rubel, gubernátor) kivételével teljesen elmaradnak az orosz életre utaló mozzanatok, s helyükbe a magyar paraszti élet jegyei lépnek (pl. kapaföld, summás munka, sült
krumpli vacsora — Tolsztojnál természetesen teáznak —, fias ménes, a kemence felső
részének neve: „kucik", ami mind a két szövegváltozatban szerepel). Jó példa a magyar
folklórelemek szerves beépülésére a szövegbe az, hogy a hosszú útra pogácsát vitt magával
Pahum, ezt az elbeszélő a népmesék szövegéből vette, ahol enélkül a csodás étek nélkül el
sem indul a hős. (Adatközlőm valószínűleg az út hosszúságát kívánta ezzel mintegy
érzékeltetni, mert a népmesei szóhasználatban éppen ez a funkciója a „hamuban sült
pogácsának"! — természetesen semmi ilyen nem szerepel Tolsztojnál.)
Megjegyzendő, hogy találtunk ugyanilyen elemet, mélyen a kultúra talajában, a nyelvben (és néphitben) gyökerező elemet Tolsztoj szövegében is, például, amikor Pahum a
„föld-anyáról" beszél (oroszul: zemlja matuska — „föld anyácska" kifejezést).
Véleményünk szerint ezek azok az elemek, amelyeknek megjelenése a népi elbeszélő
szövegében — de az orosz író „népies" elbeszélésében is — biztosítja a szöveg hitelét,
valószínűsíti azt a világot, amelyet be kíván mutatni, hitelesíti a helyszínt és az eseményeket, egyszóval biztosítja a szöveg koherenciáját az adott kultúra ismert elemeinek
szintjén.
A fenti példákban bemutatott elemeknek a kérdése átvezet a következő problémakörhöz, nevezetesen a kulturálisan meghatározott emlékezet problémáihoz.

4. Befejező jegyzetek a kulturális

emlékezetről

Általánosságban az tapasztalható, hogy az elbeszélésnek azok az elemei, amelyek
kulturális okok miatt kevéssé voltak érthetőek a paraszti elbeszélő számára, fölcserélődtek
az ismerős elemekkel, szókapcsolatokkal, kifejezésekkel és képekkel. Az emlékezés, illetve
felidézés tehát nem pusztán reprodukció, hanem értelmezés is. Más szóval az emlékezés
által a személyiség teljes tudás- és hiedelemanyaga megmozdul, és alkotóan részt vesz a
felidézés folyamatában. A legfontosabb dolog ebben a folyamatban az, hogy a világról
alkotott hiedelmek és tudás meghatározza a választható szavakat az adott elbeszélések
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keretein belül. Úgy látszik, hogy az ún. „világkép" adja azt az átfogó keretet, ami
meghatározza, hogy miről lehet beszélni egy kultúrában és miről nem. Világos, hogy
könnyebb felidézni azokat a mondatokat, propozíciókat, illetve szövegeket, amelyeknek a
tartalma közel áll egymáshoz. Más szavakkal a kulturális rendszer azonossága — az azonos
nyelvi és hiedelemrendszer mint alap fogja át az elbeszélés makro-elemeinek szemantikáját.
Természetesen nem véletlen, hogy az idős parasztember figyelmét és emlékezetét
éppen Tolsztojnak ez a népies hangvételű elbeszélése ragadta meg — hiszen éppen a
központi motívum széltében ismert a magyar folklórban. Nemrégiben lejegyeztek birtokszerzésről szóló elbeszélést félszáz kilométerre a mi adatközlőnk falujától, amelyben a
tiszafüredi elbeszélő így mondta Sárközi Mihály uram birtokszerzését: „ . . . annyi földet
kért csak, amennyit két ökörrel egy nap alatt körül barázdol, lett is földje elég, a János
állásnál az igazi útszélen belevetette a földbe az ekét és egy nap alatt háromezer hold
földet körülkarcolt magának . . . " 2 4
A viszonylag újabb adatok mellett e mondai vándormotívum megtalálható 2 5 — nem
szólva itt most a távoli nemzetközi párhuzamokról 2 6 — a történeti folklórban nevezetesen
bizonyos birtokszerzési hagyományokban, amelyek középkori magyar nemesi családok
eredetével kapcsolatban maradtak fenn írott forrásokban. Ezekben gyakori motívum a
birtokszerzésnek az a módja, hogy a birtok egy meghatározott idő alatt körüljárt területtel lesz egyenlő. Az egyik XI. században élt magyar király, Szent László nevéhez fűződik a
következő monda, melyben egy szegény ember jut nemességhez és birtokhoz:
„Ide (ti. Dalmácziába) tett második útjáról eleink hagyományából a következőket
tudjuk: midőn kocsin Kanizsa felé ment, a jámbor királyt olyan mély álom fogta el,
hogy a göröngyös úton zörgő kerekek zaját nem hallotta. A kerékből egyszerre kiesett
a kerékszög s el is veszett; a véletlen esetet a király szolgái nem vették rögtön észre, de
nem is volt kéznél másik kerékszög, hogy helyébe tenni lehessen. Ekkor Balázs, arra a
vidékre való jobbágy, a szög helyébe az ujját tette s a lötyögő kereket visszatartotta
annyi ideig, amíg egy hold föld hosszáig mentek. Balázs, többi jobbágytársával, a
király iránt tanúsított hűsége és törhetetlen odaadása jutalmául szabaddá lett s annyi
földet kapott, amennyit lóháton több órán át k ö r ü l j á r h a t o t t . . . " (easque terra, quas
eques per complure horas obequitasset, accepisse . . . ) 2 7
Ez a mondai folklór motívum — sok más ismert mellett — eggyel újra gyarapította
azoknak a középkori hagyományelemeknek a számát, amelyek ma is megtalálhatók a
magyar folklórban.
2

"Szilágyi Miklós: Népi anekdoták Józsa Gyuriról és más földbirtokosokról. Folklór Archívum,
No 5. 1 1 5 - 1 2 3 . Megjegyzendő, hogy az eredeti szövegben is ekével akarták körbeszántani a baskírok
a földhányásokkal megjelölt birtokok határait - vö. az 1955-ös magyar fordítás 38. o. az orosz
eredetiben i. m. 47. o.
25
Szendrey Zsigmond, Nagyszalontai gyűjtés: MNGY XIV. köt. Budapest, 1924.
26
Vö. Sklovszkij, V.: A széppróza - Vélemények és fejtegetések. Budapest, 1963. 87. o. - a
Didó-motívumról.
27
E x : De Rebus Gestis Hungáriáé Regum P. 1. Jaurin 1742. in: 8. p. 3 5 - 3 6 . - Népszerű feldolgozása: Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Budapest, 1972.
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Érdemes végül megemlíteni, hogy ismert a magyar irodalomból a monda egyik távoli
variánsának irodalmi feldolgozása. Szabó Dezső illesztette bele a „Csodálatos élet" című
1921-ben megjelent regényébe. 2 8 Aratók beszélgetnek egymással, s beszéd közben felveti
egyik a kérdést, hogy lett Háromszék a székelyeké? A válasz egy monda, melynek első
fele arról szól, hogyan nyerte el a székely az öregistennek a disznaját a szász meg az oláh
elől oly módon, hogy egy fogas föltételt furfangosan megoldott. A monda másik fele már
az általunk is vizsgált típusba tartozik, ezért szó szerint idézzük.
„Hát volt már a székelynek kocája meg tizenkét malaca, de nem volt földje. Elmegy az
öregistenhez: . . . Csak annyi földet adjál, amennyit három székkel bekerítek, elég lesz
az nekem. Kacagott az öregisten és mondja: Na annyit már csakugyan adok, fiam, s
magad lásd, mire mész vele. Megyen a székely, vesz három idomtalan nagy széket, s
megőrli apró fűrészporrá. Azután nézi a földeket, kiválasztja a szép háromszéki
tartományt, s addig megy, amíg körülhinti a fűrészporral. Akkor megyen az öregistenhez: Na, felséges öregisten, látja a dolgot. Bucsálódik is egy kicsit, meg nevet is.
Megvakarja a fejét és mondja: Na te furfangos ember, te még az én eszemen is túljártál.
Legyen a tiéd a föld, de mert székkel csaltál meg, mindig székely lesz a neved, s a
földedet hívjuk úgy, hogy Háromszék. S azóta a székelyé a háromszéki tartomány, és
nem veszi el azt senki."
A szöveget közreadó Tolnai Vilmos hozzáfűzte, hogy ez a névmagyarázó mondák
csoportjába, a birtokszerzés módja pedig a Karthago-típusba tartozik. 29
Végül az állapítható meg a felsorakoztatott példákból, hogy ismételten beigazolódott
az a tétel, amely szerint a kulturálisan érthető, akceptálható motívumok (elemek, ill.
elemsorok) jobban megjegyezhetőek, és csak igen nehezen hullanak ki a kollektív emlékezetből. Ez a folyamat sokkal lassúbb, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Különösen
vonatkozik ez a megállapítás az olyan jellegű információkra (mondákra, mítoszokra vagy
más narratívokra), amelyek a közösség identitástudatával vanak összefüggésben (pl. etnonímek, helynevek, ill. az ezekhez kapcsolódó elbeszélések).
A kultúra különféle szövegek alakjában őrzi az önmaga azonosításához szükséges
információkat. A narratívok különböző műfajai együtt, a hiedelemrendszer hálószerű
struktúrájával 30 és a közösség által mindennap használt nyelvvel, a kultúra hosszú távú
(„long-term") emlékezetének tekinthető, egyfajta kulturális memória funkcióját töltik be.
Amikor pedig felmerül a folk narratívok romlásának, változásának a kérdése, akkor
világosan lehet látni, hogy figyelembe kell venni a következőket:
1. az emberi memória folyamatokat
2. a szövegek belső (logikai) és külső (nyelvi) törvényszerűségeit, a narráció általános
szabályait;

2

"Szabó Dezső: Csodálatos élet. Budapest, 1921. 1. köt. 52. o.
Tolnai Vilmos: Karthago-féle birtokszerzési mondák. Ethnographia, 1923. 114. o.
3
"Hoppal Mihály: On Belief System, in: Burghart-Hölker,
K. (eds.): Text Processing - Papers on
Text Analysos and Text description. Berlin - de Gryter, 1979.
29
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3. végül — de nem utolsósorban — a legszélesebb értelemben vett kulturális kontextust
(a hiedelem és értékrendszer, Ш. a tárgyi környezet hatását), mert ez teszi lehetővé
bizonyos kulturális hatások befogadását, ill. elutasítását.
A narratívok általános szerkezeti felépítéséről azért kellett szót ejteni, mert kiderült
(lásd van Dijk és társainak kísérleteit), hogy a hosszú és komplex elbeszélések létrehozásakor — felidézésekor, ill. újramondása esetén — három fő összetevő eredményeként jön
létre a szöveg. Ezek: l . a narratív szabályok (ezek az elbeszélés általános és helyes
felépítésére vonatkoznak); 2. az elbeszélés eseményeinek és akcióinak logikája (ez biztosítja a történet folyamán a cselekvések és történések koherenciáját és konzisztenciáját);
3. a makro-szabályok azok a szabályok, amelyeknek segítségével előállítjuk azokat a
makro-propozíciókat, amelyek az elbeszélésre vonatkozó legfontosabb információkat
tárolják.
A fenti megállapításokkal, úgy gondoljuk, közelebb kerültünk a folklór egyik alapproblémájának jobb megértéséhez, nevezetesen a hagyományozódás bonyolult kérdéseinek megvilágításához.
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KIBÉDI VARGA ÁRON

AZ I R O D A L O M T Ö R T É N E T ELMÉLETI PROBLÉMÁI

A romantikától nagyjából századunk közepéig az irodalomtörténetet tekintették az
irodalomtudomány legfontosabb ágának; a közönség, azaz elsősorban a tanulóifjúság, az
irodalommal csakis az irodalomtörténeten keresztül kötött ismeretséget. Ez a központi,
majdnem kizárólagos szerep azonban meginog akkor, amikor a tudomány az általános
történelem és az irodalomtörténet viszonyát tüzetesebb vizsgálat tárgyává teszi, és amikor
az alkotó és a mű között fennálló viszony kevésbé érdekli már az embereket, mint
magának a műnek formális tanulmányozása. (Ez a két folyamat a húszas és harmincas
években zajlik le.)
Mint minden emberi tevékenység, úgy az irodalom is az idő dimenzióján belül jelentkezik, tehát a történelem része, történelemként kezelhető. Az irodalomtudomány nem
mondhat le a történelmi dimenzióról, viszont kötelessége, hogy a hagyományos irodalomtörténet módszereit és szerszámait kritikus szemmel tanulmányozza, és különös figyelmet
szénteljen azoknak a problémáknak, amelyek az irodalomtörténet jelenlegi kríziséhez
vezettek. Egy effajta kritikus elméleti munka előfeltétele annak, hogy kialakuljon egy új,
tudományosan megalapozottabb irodalomtörténet.

I. Történelem és irodalomtörténet
a) A történetírás története
Mi a történelem? A múlt, amit felfogunk, amit magunkban tudatosítunk, sohasem az
elmúlt idő teljessége, hanem egy megszűrt idő, melyet tudatos és nem tudatos, lélektani és
ideológiai ismérvek alapján állítunk össze. A történelem kiválasztott és megkonstruált
múlt.
Az ember ezek szerint dönthet saját múltja felett. De valóban szabadon választhatja-e
meg annak elemeit? Nincsenek olyan történelmi erők, melyek függetlenek a csoportoktól
és az egyénektől? Más szóval: van-e történelem történetírás nélkül? Nincsen, mondják a
szkeptikusok; van, mondják mindazok — Szent Ágostontól Marxig —, akik szerint a
történelem egy egységes terv megvalósulása, egy átfogó értelem kibontakozása. E két
alapmagatartás mellett, melyet W. H. Dray „formalistának", illetve „spekulatívnak"
nevez, meg kell különböztetni — talán mint a második magatartás alkategóriáját, bizonyos
értelemben formalizálását — egy harmadik nézetet, amely szerint a történelem vagy egy
állandó, önmagát ismétlő körforgást, vagy pedig egy állandó és feltarthatatlan fejlődést
mutat. Utóbbi hipotézisek az irodalomtörténetírásra is mély hatással voltak (vö.
Schlobach cikkét).
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A tudatos és írásban lefektetett történelem mindenesetre úgy születik, hogy az ember
értelmező tevékenysége utólag kiválaszt és kiemel véges számú tényeket a múltból, és
ezeket, ez által a kiválasztás által, értelemmel ruházza fel. A. J. Greimas szerint pillanatnyilag talán a leghelyesebb azt az értelmezési modellt elfogadni, amely főleg a biológiában
honosodott meg, és amelyet „utólagos céltudatosságnak" (finalité a posteriori) nevezhetnénk.
Akár léteztek olyan történelmi erők, melyek függetlenek az embertől, akár nem, a
történetírás maga mindig egy-egy kor szülötte, egy-egy kor szellemének jegyeit viseli.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy:
1)az ókortól az európai neoklasszicizmusig a történetírást mindig szembeállították a
költészettel — az egyik a valóság, a másik a valószerűség területe volt (veritas - verisimilitude). A történelem úgy mutatja be a dolgokat, ahogy vannak, a költészet úgy,
ahogy lenniök kellene, mondja Arisztotelész. Ugyanakkor azonban a történetíróval
szemben is támasztottak irodalmi követeléseket: az irodalom mai fogalma nem létezett
még, a történetet, valamint az ékesszólást a költészetnél alig alacsonyabb rendű, a költészettel majdnem egyenrangú, „irodalmi" műfajnak tekintették.
A történetet prózában írják, mint az ékesszóló beszédet, de tartalma elbeszélő jellegű,
akár a költészeté (ne felejtsük el, hogy költészeten ebben az időben elsősorban eposzt és
tragédiát értenek). Végül pedig mindhárom műfaj közös tulajdonsága, hogy az esztétikai
cél, a gyönyörködtetés mellett, erkölcsi céljuk is van, tanítani akarnak. A tizennyolcadik
századtól kezdve két párhuzamos jelenségnek vagyunk tanúi: az irodalom fogalma (és
területe) egyre inkább beszűkül — az egyházi szónokok és a történetírók kiszorulnak az
irodalomoktatásból —, a történelem pedig kialakul mint önálló tudomány.
2) — A történelem a hagyományos történetírás szerint egyrészt az isteni akarat megnyilvánulása (Bossuet), másrészt az erkölcsi és lélektani példák és leckék tárháza. „Aki a
történelmet tanulmányozza, írja Lenglet-Dufresnoy 1713-ban, az az emberek nézeteit és
érzésvilágát tanulmányozza, hogy eljusson ezek forrásaihoz, hogy megismerje az emberi
szellem által táplált illúziókat és az emberi szívből fakadó váratlan meglepetéseket: a
történelem másokon keresztül önmagunk ismeretére tanít." (Idézet Ehrard-Palmade
nyomán.) A tizennyolcadik századtól kezdve egyre gyorsabban váltakoznak a történetírás
ideológiai alapjai: a teológiai és „általános emberi" alapképletet konkrétabb filozófiai
irányzatok váltják fel — egy-egy történetírói iskola általában egy előző irányzat kritikája,
esetleg lehet tagadása is.
3) —Az általános történetírással ellentétben az irodalomtörténetírás
csak a tizenkilencedik században kezdődik, tehát szükségszerűen kevesebb filozófiai irányzatot
tükröz. Ugyanakkor azonban születésének körülményei az irodalomtörténetírást is determinálják: az irodalomtörténet a romantika és az általános kötelező közoktatás századában
születik. Jellemző reá tehát a nemzeti szellem: csúcsként, példaként az adott nemzeti
irodalom legsikerültebb teljesítményeit tekinti — Franciaországban a klasszicizmust,
Németországban a romantikát, nálunk az ún. „nemzeti klasszicizmust". Másik fontos és
ugyancsak romantikus eredetű jellemvonása az individuum kiemelése. Az irodalomtörténet középpontjában nem a műalkotás áll, hanem az író: Sainte-Beuve szerint megannyi, sokszor jelentéktelennek tűnő, életrajzi részletet kell ismernünk — és ezeknek
felderítése az irodalomtörténet legfőbb feladata - ahhoz, hogy a műalkotást „megérthessük". A romantikus irodalomszemlélet ugyanakkor a hősök tiszteletére tanít: a nagy
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művész, a zseni magasabb rendű lény, mindenki felett áll — tehát a polgárság erkölcsi
szabályrendszerét sem köteles követni —, az irodalomtörténeti tankönyvek lapjain általában mégis — és ebben van némi ellentmondás — mint minden tekintetben követendő
példakép jelenik meg. A nagy íróknak a közoktatás számára megírt életrajzai nemzetnevelő funkciót töltenek be: amit az iskolás Csokonai, Kölcsey, Petőfi stb. életéről
megtud, az a nemzeten-társadalmon belül lehetségesnek és helyesnek ítélt erkölcsi magatartásformák összességét alkotja. Az irodalomtörténet, mint nemrég egy másik írásomban
kifejtettem, egyfajta „laicizált hittanóra", szorosan összefügg a modern, már nem
kizárólag az egyház vezetése alatt álló közoktatással; Roland Barthes szerint az irodalomtörténet csak azért létezik, mert tanítják.

b) A történetírás

tudománya

Ha a történetírást valóban a kor szelleme determinálja, ha ilyen sok benne a változó
elem, akkor felmerül a kérdés, hogy vannak-e a történetírásnak konstansai, azaz más
szóval, hogy tudománynak tekinthető-e a történelem. A történetírás képes-e azoknak a
szabályoknak engedelmeskedni, amelyek minden, a tudomány rangjára igényt tartó tevékenységre vonatkoznak? A modern, Popper szellemében megfogant tudományelmélet
számára a történetírás különös érdekességgel bír, hiszen a történetírás a történelmet
egyrészt tudományként óhajtja bemutatni, másrészt viszont alapját események alkotják,
egyedi és megismételhetetlen, tehát tudományos szempontból megfoghatatlan tárgyak. Mi
a történelemtudomány tárgya, ha maga az egyedi esemény nem lehet az? Van-e lehetőség
arra, hogy az eseményeket úgy csoportosítsuk, hogy eseménycsoportok és -kategóriák
válhassanak a tudományos leírás tárgyává?
A történetírásban az eseménycsoportok legelterjedtebb, leggyakrabban kiemelt formája az eseménysorozat. Az eseménysorozatokat a történelemkönyvek minden megkülönböztetés nélkül egyszerre mint elbeszélő (narratív) és mint okozati (kauzális)
sorozatot mutatják be, s ezáltal a „post hoc ergo propter hoc" illúzióját keltik. A
történelemtudomány jelentkezhet-e elbeszélő formában, azaz olyan köntösben, melyet
rajta kívül egyetlen más tudomány sem választott? Az elbeszélés irodalmi forma, a
költött beszéd, a fikció formája: alkalmas-e ez a forma tudományos érvelések és magyarázatok megfogalmazására? (Vö. Miguelez cikkét.)
N. B. Vannak az elbeszélésnek is általános törvényszerűségei; ezeket a néprajz és az
antropológia művelői tanulmányozzák (Propp, Greimas, Meletyinszkij stb.). De az
eddig kidolgozott ún. konstansokat nem lehet az elbeszélések összes fellelhető fajtájára
alkalmazni, csak bizonyos kultúrák által kitermelt egyes műfajokra érvényesek, és
egyelőre az sem világos, hogy fel lehet-e állítani összefüggéseket az elbeszélés
konstansai és az érvelés formái között. Az ún. strukturális elbeszéléskutatás (analyse
structurale du- récit) egyes eredményeit tehát nem lehet kapcsolatba hozni a történelem elbeszélő formájával, a történelmi elbeszélés tudományos vagy nem tudományos
voltára ezek az eredmények semmi fényt nem vetnek.
A történelemtudomány másik alapvető elméleti problémája a magyarázat kérdése:
hogyan lehet eseménysorozatok (kauzális) összefüggéseit tudományosan megmagyarázni?
Hempel híres definíciója szerint a tudományos magyarázat mindig általános törvényekből
(„general laws") és meghatározó feltételekből („determining conditions") tevődik össze.
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A történetírás az általános törvényeket nemigen szokta kimerítően megfogalmazni, és a
meghatározó feltételek összességének felismerése és felsorolása egyenesen lehetetlen.
Senki sem tagadja, hogy vannak okozati összefüggések a történelemben, de ezeknek az
összefüggéseknek explicit leírása, azaz történelmi események pontos magyarázata, a
modern tudományelmélet szerint egyelőre meddő vágyálom.
Ötven évvel ezelőtt ezek a problémák nem voltak aktuálisak. A tudományos világ
túlnyomó többsége meg volt győződve arról, hogy a természettudományok és a szellemtudományok között hatalmas űr tátong, és hogy a tanulmányozott tárgyak között fennálló különbség igazolja a tudományos módszerek közötti különbséget: másképpen kell a
természet és másképpen az ember világát vizsgálni. Az utóbbi évtizedekben a helyzet
radikálisan megváltozott. Egyrészt sokan úgy látják, hogy csak egyetlen tudományos
módszer létezik, és ez a tudomány minden területén egyformán érvényes, másrészt
megszűnt a természettudományok abszolút tudományosságába vetett hit.*
c) Az

irodalomtörténet

A történelemtudomány központi problémái nem azonosak az irodalomtörténet problémáival. Az esemény és az elbeszélés fogalmai kevésbé fontosak. Az irodalomtörténet
irodalmi szempontból érdekes eseményeket alig tartalmaz. Racine ,JPhèdre"-jének
bukását lehetne ilyen eseménynek tekinteni, vagy pedig a „Nemzeti dal" megírásának
körülményeit. Az elbeszélés formáját az irodalomtörténet ritkán alkalmazza, az elbeszélő
igék használata többnyire metaforikus (egy irányzat „megerősödik", „elbukik" stb.) —
kivételt természetesen az írók életrajzai képeznek.
A magyarázat ezzel szemben fontos szerepet játszhatna az irodalomtörténetben, de az
összes meghatározó tényező felsorolása itt is lehetetlennek bizonyul. A francia klasszicizmus kialakulását minden bizonnyal elősegítette XIV. Lajos politikája, és az is kétségtelen például, hogy Petrarca hatással volt az európai reneszánsz költészetére, — de ezeket
az összefüggéseket nem áll módunkban tudományos pontossággal leírni.
A történelemtudomány problémái nem fordíthatók le az irodalomtörténet területére:
az esemény, a narráció, a kauzalitás, a magyarázat nem tartoznak az irodalomtörténet
központi problematikájához — intuitíve érezzük, hogy mellékvágányon vagyunk. De van-e
egyáltalán központi problematikája az irodalomtörténetnek? Sok támadás érte az utóbbi
évtizedekben a hagyományos irodalomtörténetet, és a legsúlyosabb vád talán éppen az,
hogy nincsen középpontja: „Allerleiwissenschaft!', írja Wellek (Wellek 1973).
*A régebbi szellemtudományi elmélet a természettudományos és szellemtudományi megismerést az
okozati törvények magyarázatára és a célirányos emberi cselekvés formulájára akarta visszavezetni. Ez
a szemlélet ma is kétségtelenül tovább hat, mivel a kérdésfeltevés tényleges különbözőségét foglalja
magába. Ha a neopozitivizmus egy egységtudomány „unified science" iránti követelményt támaszt,
ügy benne rejlik az az igény, hogy az ún. szellemtudományokban is tudományos tételekhez kell jutni,
egyéni esetek és tényállások leírása helyett a valóságot törvényszerűségében kell megragadni, az egyes
eseteket törvények alá kell rendelni. De itt olyan probléma van, amelyik a természettudományokban is
jelentkezik. Időközben a törvényszerűségeket statisztikailag igazolható valószínűségekre redukálták, és
kézenfekvő, hogy ezáltal a szellem- és társadalomtudomány törvényfogalma megingott. Ha a
természettudományos törvényfogalomnak csak statisztikai jellege van, és csak ,,probabilisztikus"-nak
lehet azt minősíteni, még inkább érvényes ez az egész területre, a jóval bizonytalanabb adatokkal
dolgozó antropológiai tudományokra. (Th. Schieder, in: Schieder-Gräubig, XIV. oldal.)
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Bateson szerint egy igen lényeges dolgot hagyunk figyelmen kívül, amikor a történelem
és az irodalomtörténet között párhuzamokat próbálunk kimutatni: az általános történelem azt tanulmányozza, ami változik, az irodalomtörténet azt, ami marad. Az irodalomtörténet nem lehet tehát csupán az általános történelem része. Nem folyamatokat,
általános struktúrákat vizsgál, hanem tárgyakat és /ormokat, melyek a múltban
készültek ugyan, de még ma is léteznek és hatnak (Shakespeare volt, a „Hamlet" van). Az
irodalomtörténetnek azokhoz a tudományokhoz kellene közelednie, melyek - mint a
művészettörténet vagy a botanika — tárgyak pontos leírásához szükséges instrumentárium
kiépítésén dolgoznak: az irodalomtörténetnek nem „mesélnie", hanem klasszifikálnia kell,
csak így alakulhat át azzá a formatörténetté, melyről Valéry és Genette beszélnek. Ezek a
formák diakronikus sorozatokban jelentkeznek (= irodalmi műfajok), ezért részei a történelemnek, de nem tűnnek el, mint a történelmi eseménysorozatok, fennmaradásuk elvben
lehetővé teszi azt, hogy bár egyediek, vizsgálat tárgyává legyenek. Az irodalomtörténet
tárgya tehát: 1) az irodalmi tárgyak megszületésének körülményei; 2) e tárgyak sorozatokba, műfajokba való beillesztődése, azaz 3) felvételük, fogadtatásuk fázisai (vö.
Vodicka és Jauss tanulmányait).
Ha az irodalomtörténetet így fogjuk fel, akkor automatikusan kikapcsoljuk belőle a
biográfiai elemeket — melyek az irodalomtudomány keretén belül más nívón, más
összefüggésben, például a mű lélektani-pszichoanalitikus vizsgálata során kaphatnak
megint szerepet — és a hagyományos instrumentáriumból csak azt tartjuk meg, ami a
formákat segít elhelyezni az időben. Egy ilyen irodalomtörténet két tengely körül épülne
fel: a paradigmatikus tengelyen helyezkednek el a tárgyak, melyeket egy cím és egy
dátum segítségével identifikálhatunk, és melyek sorozatai képezik a műfajokat, a szintagmatikus tengelyen pedig az űn. korszakok sorakoznak. Ennek a szerkezetnek megvan az
az előnye is, hogy világosan kidomborítja az egyes műfajok történelmi kötöttségeit.
N. B. A korszakváltás jelenségét valószínűleg a matematikától kölcsönzött, de a
szellemtudományokban is egyre gyakrabban alkalmazott ún. „katasztrófaelmélet"
segítségével lehetne leírni (vö. E. C. Zeeman cikkét).

II. Használati utasítás az irodalomtörténeti

kézikönyvekhez

Mivel a fentebb felvázolt eszmény egyelőre nincsen megvalósítva, felmerül a kérdés,
hogy hogyan használjuk a meglevő kézikönyveket, hogyan tanítsunk és tanuljunk praktice
irodalomtörténetet? A hagyományos irodalomtörténet általában három tényezőből
tevődik össze: tényekből (nevek, címek, dátumok), egy fogalomrendszerből és egy értékítélet-rendszerből — az irodalomtörténet tanítása tehát nem lehet más, mint ezeknek a
tényezőknek tudatosítása, kritikai vizsgálata. Az értékítéletrendszer ideológiai hátterét
történelmi és szociológiai alapon kell tanulmányozni, kiindulva azokból a tizenkilencedik
századi kötöttségekből, melyekről e tanulmány elején esett szó. A megtanulandó tények
ettől az értékrendszertől függenek, az értékrendszer választja ki a tényeket, és szabja meg
hierarchikus fontosságukat. Bár ez a három tényező szorosan összefügg, az alábbiakban
befejezésül megkíséreljük külön a fogalomrendszer
nem ideológiai, hanem formális
vizsgálatát.
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A hagyományos irodalomtörténet fogalomrendszerén belül a fogalmaknak három nagy
típusát lehet megkülönböztetni. Az első típushoz azok az általános történelmi fogalmak
tartoznak, melyek az irodalomtörténeten kívül is alkalmazhatók: század,
nemzedék,
irányzat, iskola, reakció, térhódítás, fénykor, utókor, fogadtatás, előfutár,
tanítvány,
epigon stb. Ezt a fogalomtípust gyakran jellemzi a biológiai-teleológiai metaforizálás
(például „reakció", „előfutár"). A második típust a korszakjelző fogalmak alkotják, mint
például reneszánsz, barokk, romantika, (szocialista) realizmus. * A harmadik típushoz a
szűkebb értelemben vett, általában nemzethez kötött, irodalomtörténeti fogalmakat
sorolnám: Nyugat, urbánus, népi írók stb. A három típus az itt megadott sorrendben
egyre nagyobb pontosságot, történeti-időbeli leszűkítést jelent. Kombinálásukat, azaz
kombinálhatóságukat érdemes tanulmányozni, mert így ismerjük meg a hagyományos
irodalomtörténetek alapműveleteit, amit fentebb a szintagmatikus tengelyen elhelyezkedő
korszakok képzésének-építésének neveztünk.
A fogalomtípusok kombinálhatóságának vizsgálata során alakul ki az, amit Barthes a
hagyományos irodalomtörténet „nyelvtanának" nevez. E nyelvtan elsősorban három
műveleten alapul:
1)Az első művelet abból áll, hogy megvizsgáljuk, milyen módon lehet a három
fogalomtípushoz tartozó fogalmakat egymással kombinálni (például „a Nyugat nemzedéke", „a romantika előfutára" stb.), és vannak-e ennek a kombinatorikus játéknak
bizonyos feltételei és határai.
2) A második, szemantikai jellegű művelet abból áll, hogy egyazon típuson (főleg a
másodikon) belül kombinálunk fogalmakat, a szinonímia és az autonímia klasszikus
szabályai szerint. A szinonímia esete akkor áll fenn, amikor az irodalomtörténet ellentétes
fogalmak közös vonásait domborítja ki (például „a klasszicizmus romantizmusa"),
autonímiáról akkor beszélhetünk, amikor az irodalomtörténet bizonyos fogalmakat és
korszakokat egymással szembeállít (klasszicizmus — barokk, realizmus — romantika stb.).
Igen gyakori jelenség az is, hogy az irodalomtörténet egy-egy század első és második fele
között dolgoz ki többé-kevésbé éles ellentéteket. A magyar irodalomban világos példát
nyújt erre a XVIII. és XIX. század tárgyalása. Az egyik legszebb példa azonban kétségkívül az, ahogyan a francia irodalomtörténet dolgozott ki kontrasztokat a XVI. és
XVII. század esetében. Mindkét századot állítólag az jellemzi, hogy első fele az optimizmus, második fele pedig a pesszimizmus jegyében zajlik le. Ugyanakkor azonban mind a
XVI. század második felét, mind a XVII. század első felét a „barokk" jelzővel szokás
ellátni, ami annyit jelent, hogy a barokk hol pesszimista, hol optimista, — az optimista
reneszánsz pedig (XVI. század első fele) a pesszimista klasszicizmus előfutára (a klasszikocentrikus francia irodalomtörténeti értékrendszerben ui. a reneszánsznak csak alárendelt előfutár szerepet szabad betölteni).
3) A harmadik művelet tulajdonképpen a szemantikai jellegű második művelet kiterjesztése a tények irányában: a nevek, dátumok, címek kapcsolódnak az azonosság és az
ellentmondás, a szinonímia és az autonímia jegyében. Különösen kedvelt művelet ez a
nevek területén, elsősorban nagy írók esetében, akiket az irodalomtörténet szeret ellen*A korszakjelző fogalmak további vizsgálatot érdemelnek, inert gyakran kitágulnak: egyrészt
stílusjegyeket is jelölnek (amikor pl. a XVII. századbeli Scarron realizmusát emeli ki egy tanulmány),
másrészt korszakok feletti, ún. „ ö r ö k " és ismétlődő esztétikai magatartást (klasszicizmus és romantika,
örök barokk).

362

tétes párokként bemutatni: Szofoklész-Euripidész, Corneille-Racine, VoltaireRousseau, Goethe-Schiller, Arany-Petőfi. — E miatt a párosítás miatt egy esetleges „nagy
harmadik" az irodalmi köztudatban sokszor hosszabb ideig háttérbe szorul: Aiszkhülosz,
Rousseau, Diderot, Hölderlin, Vörösmarty.
Ha ily módon, néhány sokat használt kézikönyv segítségével, kidolgoztuk a hagyományos irodalomtörténetírás nyelvtanát, azaz alapstruktúráját, megnézhetjük, hogy ezen
a szintagmatikus tengelyen — hiszen a fogalmak a korszakokra vonatkoznak (lásd
fentebb) — hogyan helyezhetjük el a paradigmatikus tényeket. A tárgyak és formák
hovatartozását viszont csak stílusismérvek alapján dönthetjük el, és ez már nem az
irodalomtörténet feladata. Erre a diakronikus stíluskutatásra azonban szükség van, ha meg
akarjuk tudni, hogy mi használható fel a hagyományos irodalomtörténet nyelvtanából egy
üj, korrigált, a tárgyak és formák megismerésére irányuló irodalomtörténetben.
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BÉLÁDI MIKLÓS

I R O D A L O M T Ö R T É N E T , KRITIKA, ÉLŰ IRODALOM
(Tézisek „A.magyar irodalom története 1945-től 1975-ig"
című kézikönyvről)

A legújabb magyar irodalom történetének
feldolgozásáról

tudományos

Irodalmunk életében a felszabadulástól napjainkig tartó évtizedeket önálló irodalomtörténeti korszaknak tekinthetjük, melyet az előző negyedszázadtól a külső társadalmi
környezet, az intézményrendszer (az irodalmi élet) gyökeres átalakulása, nemkülönben
az irodalmi tudat belső átrétegződése különbözteti meg. Az időszak irodalmának szintetikus feldolgozását régóta sürgeti már a közművelődési szükséglet és a tudományos
igény. Az előbbit aligha kell magyarázni és bizonyítani, elég utalni a tanárok, diákok,
könyvtárosok, népművelők indokolt panaszára, mely a korszakról széles körű áttekintést
nyújtó kézikönyv hiánya miatt újból és újból elhangzik. S ugyanígy megokoltnak tarthatjuk a szaktudomány szempontját is. Az irodalomtörténetírás nem térhet ki a közelmúlt és a jelen értékelő feldolgozása elől, és nem oszthatja azt a felfogást, mely szerint a
történeti rendszerezésben meg kell állnia az utolsó lezárt korszak határánál. E kettős
várakozásnak és feladatnak kívánt eleget tenni az Irodalomtudományi Intézet, amikor
elhatározta, hogy elkészíti a felszabadulás utáni irodalom történetének kézikönyvét.
A felszabadulás utáni irodalomról mmdeddig nem készült irodalomtörténeti rendszerezésű és a korszak jelentőségéhez méltó, tudományos módszerű összefoglalás.
Jelentek meg nagyon fontos és hasznos tanulmányok, kritika-gyűjtemények — utóbbiak
szép számmal —, melyek részletelemzéseikkel hozzájárultak a korszak egy-egy műfajának
vagy kisebb periódusának történeti szempontú megismeréséhez is. A kritika-gyűjtemények, de még az egy-egy műfajt bemutató egyéni kötetek ismertetését is mellőzhetjük
ezúttal; elegendő, ha csupán az átfogó szándékú tanulmányokra utalunk röviden. Nagy
Péter Új csapáson (1955) című könyvében elsőként kísérelte meg, hogy néhány esztendő
termése alapján fölvázolja a legnépszerűbb műfaj, a regényforma változásait. A magyar
irodalom története 1919-től napjainkig (1966, szerkesztette: Szabolcsi Miklós) című
akadémiai kézikönyv a két háború közti irodalmat tekintette át, s bár Füst Milántól
Benjámin Lászlóig foglalkozott az, 1945 utáni irodalom több nemzedékével is, az írók
felszabadulás utáni pályaszakaszát érdemileg nem, csupán nagy vonalakban tárgyalhatta.
Ezenkívül a kötet még egy külön, önálló fejezetet szentelt a legújabb irodalom bemutatásának, ám a fejezet szerzője hangsúlyozta, hogy írását vázlatnak szánta, mely már kis
teijedelménél fogva — ezerhetvenből mindössze hetven lap — sem léphetett fel az
irodalomtörténeti rendszerezés igényével. Az Élő irodalom (1969, szerkesztette: Tóth
Dezső) című tanulmány-gyűjtemény több oldalról, tizenhat szerző tollából származó
írással a felszabadulás utáni fejlődés műfaji és történeti változásait elemezte, de a korszak
irodalmának szintetikus ábrázolására természetszerűen ez az összeállítás sem akart vállalkozni.
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Ilyen előzmények után került sor A magyar irodalom története 1945-1975
című
szintézis (továbbiakban: Kézikönyv) megírására, mely folytatása is a hatkötetes akadémiai
irodalomtörténetnek ( 1 9 6 4 - 1 9 6 6 ) , elvi alapjait, szerkezeti felépítését és tárgyalási
módját tekintve különösen az 5. és 6. kötethez áll közel; egyszersmind önálló mű, ennek a
kiadványnak nem pusztán a 7. kötete, már csak a részleges átfedés miatt sem lehet az.
Önálló munkának kell tekintenünk, mely a felszabadulás utáni irodalom fejleményeit
tudományosan vizsgálható, különálló egységes egésznek fogja fel.
Gyakran hangoztatott vélemény szerint irodalomtörténetet csak lezárt korszakokról és
pályákról vagy régi korokról lehet és szabad írni; a jelenkor irodalmára csupán a kritika
illetékessége terjed ki. Az irodalomtörténet azért kényszerül megállni a jelen kapujában, s
azért nem léphet át a jelenkorba, mivel így elveszti a tudományos vizsgálathoz nélkülözhetetlen távlatosságot. A távlat itt távolságot jelent, az idő távolságát, amely azért
gyümölcsöző az irodalomtörténeti szintézis számára, mert az eltelt idő - úgymond elvégzi a mérlegelés, rostálás, összevetés munkáját, — azt az értékkiválasztást, amely
nélkül elképzelhetetlen irodalomtörténeti összefoglalás. A másik érv, amellyel eltanácsolnák az irodalomtörténészt a jelen tanulmányozásától, a pályák lezáratlansága: a jövőben
még alakuló életművek egykönnyen rácáfolhatnak a bármily hitelesnek tetsző korábbi
ítéletre, mintegy bosszút állhatnak az irodalomtörténet elhamarkodottan rögzített írópályaképein, értékelő megállapításain.
Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy bár igaz: az irodalomtörténet és a kritika
nemcsak vizsgálatának tárgyában, hanem részint módszertanában is különbözik egymástól, - alapelveikben mégis megegyeznek. Amint a kritika nem élhet meg a történeti
vonatkozások ismerete nélkül, ugyanúgy irodalomtörténet sem készült még a kritikai
szempontok mellőzésével, Az irodalom e kétfajta megközelítése szükségképpen kiegészíti
egymást. Horváth János, a húszas évek elején, még annak érdekében emelte fel szavát A
magyar irodalom fejlődéstörténete elméleti alapvetésében, hogy szűnjék meg az áldatlan
viszony, az irodalomtörténet régebbi korokat vizsgáló „filológiai" és az újabbakat búvárló
„esztétizáló" két irányzata ne szakítsa szét a tudományos munkakört és módszert, hanem
olvadjon össze, békében férjen meg benne az egymást kiegészítő elemző és összefoglaló
szakfeladat Az irodalomtörténet korszerűsítésének igénye kívánta ezt, így aztán Horváth
Jánosban föl sem merült, hogy az irodalomtörténet és a kritika viszonyáról, rendszerezésének alapelveiről szólva, külön is értekezzék. Vezéreszméje az volt, hogy az
irodalomtörténetet odáig kell vezetni, „ameddig a tiszta történeti érdeklődést aktuális
szenvedélyek nem zavarhatják". Annak kiemelésében, hogy az elemzés és összefoglalás
legyen az irodalomtörténet két egymásra utalt eljárásmódja, benne foglaltatott az egyoldalú történeti vizsgálódás meghaladásának igénye és a kritikai műalkotáselemzés fontosságának hangsúlyozása. Rendszerében az irodalomtörténet mégsem lépett szövetségre a
kritikával, útját állta ennek a magyar irodalmi fejlődés klasszikus tetőpontjáról, beteljesüléséről, a „nemzeti klasszicizmus"-ról vallott felfogása. A magyar irodalomtörténetírás ezen a nyomon haladt tovább még évtizedekig, s azt a szétválást sem tudta
igazában megszüntetni, amelyről Horváth János beszélt, a „filológia" és az „esztétizálás"
alkalmanként továbbra is szembekerült egymással, az előbbi úgy tűnt fel, mint az egzakt
tudományosság letéteményese, az utóbbi pedig, tudományos körök szemében — az
impresszionista rögtönzés megbélyegző jegyét viselte magán. Pintér Jenő monstruózus
irodalomtörténetének jelenkorra is kiterjedő zárókötetein kívül, az egyetemi, professzori
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szaktudomány a „tiszta történetiség" elvét érvényesítette stúdiumaiban, s csupán a nem
céhbeli irodalomtörténetírók merészkedtek szintézisvázlataikba, irodalomtörténeti kísérleteikbe saját koruk irodalmi anyagát is belefoglalni, Schöpflin Aladártól Várkonyi
Nándorig, Németh Lászlóig. Elutasították, illetve figyelembe se vették a történetiség
mereven alkalmazott szempontjait azok az írók, esszéírók, akik a Nyugat szemléletet
felszabadító örökségét fejlesztették tovább, s egyik legfőbb törekvésük éppen az volt, hogy
a múlt és jelen között termékenyebb, ösztönzőbb kapcsolatot létesítsenek. Az irodalomtörténetírás tudományos, módszertani aggályossága bizonyos határon belül jogosnak
ismerhető el, de abban, ahogy a jelent kirekesztette vizsgálódási köréből, valójában már
nem kizárólag, sőt elsősorban nem is a tudomány tisztaságán őrködő metodológiai
megfontolások játszottak szerepet. Az egyetemeken művelt szaktudomány valójában attól
az irodalomtól szakadt el, és került tőle mind távolabb, amely Adyval jelentkezett, a
Nyugatban meghatározó jelentőségűvé nőtt, s a két háború közötti időben még tovább
radikalizálódott. Az irodalomtörténetírás módszertani tisztaságának védelme igazában a
korabeli jelen irodalmától való távolságtartást fejezte ki, — nemzeti és morális pátosszal
hivatkozva a fölülmúlhatatlan klasszikus értékekre. Rést ütött ezen az elzárkózáson a
szellemtörténeti irányzat, de nem elég nagyot ahhoz, hogy az etnikai sajátosságok, a
nemzet szellemi és erkölcsi értékei fölmutatására elsőrendűen hivatott irodalom-történetírás épületének klasszikus homlokzata megserúlhetett volna.
A legújabb irodalomtudományban megérett a felismerés, hogy az irodalomtörténetnek együtt kell működnie a kritikával; Wellek és Warren kezikönyve is hangsúlyozza a történeti és az értékelő oldal szoros összetartozását. A hazai szaktudományban
Sőtér István szentelt tanulmányt irodalomtörténetírás és kritika egymásrautaltságának,
Az irodalomtudomány dilemmáiban a történeti és kritikai elv szembeállításának tarthatatlanságát fejtegeti, s azt helyezi gondolatmenete középpontjába, hogy „ha a műből, a mű
benső világából indulunk ki, — majd a mű egyediségét megszüntetve, tehát a műalkotást
más művek rendszereivel, soraival szembesítve, illetve az irodalom történeti folyamatainak
dialektikus mozgásába beállítva, mintegy a külső világból szemléljük a művet, s térünk
hozzá vissza. Ez az út, a mű benső világából a „környező" irodalomtörténeti közegbe és
ismét vissza a műhöz: az irodalomkritika és az irodalomtörténet, az esztétikai és a
történeti elemzés olyan egységét hozza létre, melyben mindkét stúdium egymást gazdagíthatja, egymásra támaszkodhatik.".
Ebben az értelmezésben a dilemma feloldásának az az útja, ha az irodalomtörténet
nem in situ tárgyalja a műveket, hanem szemléletét, módszerét felfrissíti a kritika
nézőpontjával, mely az alkotásokat eleven, a jelenben ható művészi erő megtestesítőiként
veszi tudomásul. Ami azt jelenti, hogy a történet felől indulva el kell jutni a kritikai
értékeléshez, amely a művet, történeti vonatkozásai megőrzésével, mintegy számunkra
valóvá avatja. Kézikönyvünk dilemmája azonos a fenti dilemma általános módszertani
tartalmával, de hangsúlyvetése szükségképpen fordított: az élő irodalom irodalomtörténeti áttekintése során a kritikai ítélet felől haladva kellett a történeti rendszerezéshez
eljutnunk, Az élő irodalom folyamatairól, tudatviszonyairól, alkotóiról, müveiről képet
adó összefoglalásnak az a legfőbb gondja tehát, hogy miként lehetséges a művek, életművek kritikai megítélését irodalomtörténeti összefüggésekbe állítani? Hogy erre válaszolhassunk, előbb meg kellett kísérelnünk tisztázni néhány elvi-elméleti problémát, —
vagyis további kérdéseket kellett feltennünk. Azt mindenekelőtt, hogy mi az az össze367

foglaló szempont, amelynek segítségével egységes rendszerként tudjuk anyagunkat bemutatni; mit tekintünk szintézisünk alapelvének? Hogyan látjuk a tárgyalt korszak
periodizálását s a kontinuitás és diszkontinuitás kapcsolatát? E kérdésekre adott válaszokban egyszersmind fölvázolhattuk azt is, miként véltük fel- és megoldhatónak a két
megközelítési mód, a kritikai ítélkezés és a történeti folyamatrajz között feszülő ellentétet.
1945-1975:

irodalomtörténeti

korszak

1945-től napjainkig az irodalom jellegét az határozza meg, hogy részese és tanúja volt
egy hatalmas történelmi sorsfordulónak, korszakváltásnak. E három évtized irodalmát
legáltalánosabban a szocializmus kora irodalmának nevezhetjük, párhuzamosan avval,
hogy az elmaradott, feudális vonásokkal is terhelt kapitalista, „neobarokk" Magyarország
romjaiból szocializmust építő ország emelkedett ki; hogy gyökeresen átformálódott a
gazdasági és társadalmi rend, a mindennapi élet és a szellemi tevékenység, a gondolkodás
és az ízlés — s az irodalom is teljesen űj közegben élt és fejlődött tovább. A történelmi
sorsforduló nemcsak a felszabadulás tényében fejeződött ki, hanem a korszakváltás
történelmi folyamatosságában is, s csak ezt a tényt emelheti alapelvévé az irodalomtörténeti szemlélet. Ez az új történelmi adottság nemcsak általános társadalmi keret vagy
a megváltozott irodalmi intézmények formájában létezett, hanem belészívódott az irodalom vérkeringésébe is, folyton alakította tudatvilágát, esztétikai és eszményrendszerét.
Mindezt a legszélesebb irodalmi köztudat is szakadatlanul érzékelte, sőt a merőben új
társadalmi helyzet az egyéni alkotómunkának is állandóan „közbeszóló", viszonyító
pontjaként jelentkezett. Ezt a társadalomtörténetileg definiálható korszakot tekintjük
tehát irodalomtörténeti korszaknak, hozzátéve azonban, hogy e korszak történetét nem
állítjuk egyúttal az irodalom közvetlen magyarázó elvéül is. Ezért használjuk itt a
legáltalánosabb meghatározást: a szocializmus korának irodalma megnevezést, hogy ezzel
is jelezzük, elsősorban az irodalmat körülfogó társadalmi rendszert, közeget és intézményvilágot kívánjuk jelölni vele, vagyis az irodalomra mint társadalmi intézményre vonatkoztatjuk. Magát az irodalmat mint a műalkotások összességét, mint „irodalmiságot",
amelyben a „művészetjelleg" az uralkodó, csak részlegesen és külsőleg közelíthetjük meg
akkor, ha a „szocializmus korában keletkezett alkotásként" írjuk le. Az irodalmi művek
körében ez a megnevezés elvont általánosság marad mindaddig, amíg az egyedi alkotások,
életművek vizsgálata során nem töltjük meg sajátos, különleges tartalommal.
Három évtized elmúltával is elég közel vagyunk ahhoz, hogy a korszakot lássuk
részleteiben is, észleljük a kisebb időegységek, periódusok határait: a folyamatosságon
belül figyeljünk a változásokat jelző dátumokra is. Elegendő az évszámokat leírni - 1949,
1953, 1956, hatvanas évek eleje —, máris szembeszökő lesz, hogy ezek az elsősorban
politikai-társadalmi fordulatokat kifejező dátumok egyszersmind az irodalmi folyamat
dátumai is. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a jelzett évszámok elsősorban az irodalmi
életre, az intézmények történetére, az irodalompolitika alakulására vonatkoztathatók és
nem az írói életművekre, az egyes művekre is egyúttal. Az irodalomnak ez a két szférája —
irodalmi élet és írói életmű — nemcsak kivételes esetekben válik el egymástól, — az
írópályákat lehetetlen volna szorosan hozzákötni az irodalmi élet viszonylag gyors ütemű
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változásaihoz és aszerint tagolni, ahogy a társadalmi, politikai fordulatok követték egymást.
A korszak egésze mérlegelésekor számításba kellett venni az intézményekben megtestesülő irodalmi élet fordulópontjait, nyomon lehetett követni, miként hatott az írópályákra, milyen lehetőségeket nyitott az alkotás előtt, mire ösztönzött és mitől óvott,
milyen eszményrendszert sugallt, vagy adminisztratív eszközei révén miféle megszorításokkal élt. Mindezt a Kézikönyv szerkezeti felépítésével, az anyag elrendezésével
kellett és lehetett elsősorban érzékeltetni.
Ezt tartották szem előtt a Kézikönyv szerkesztői is, amidőn az önként adódó 1945-ös
dátum mellett a fordulat évében, 1948-1949-ben jelölték meg azt az egyetlen belső
korszakhatárt, amely az egységes folyamatot két részre, a szocializmus kora irodalmát
előkészítő periódusra (1945—1948) és a szocialista korszak irodalmi kibontakozását
(1949-1975) tárgyaló nagyobb szakaszra bontotta. Ám ezt a tagolást is csupán az irodalom
életét — az intézmények, a kulturális politika változásait — bemutató két fejezetnél és a
műfajok — a költészet, széppróza és drámaírás — történetét áttekintő folyamatrajzoknál
érvényesíthettük. Az irányzatok, nemzedékek (csoportok) és íróportrék fejezeteit csak
erőszakosan lehetett volna ily módon 1948 előtti és 1948 utáni részre kettéosztani.
Nagy, forradalmi értékű társadalmi átalakulás idején a folytonosság, illetve a folytonosság megszakítása központi kérdéssé válik. Hogy ez irodalomtörténeti szempontból
hogyan jelentkezik, arra egyetlen példát ragadunk ki. A fordulat éve 1948-1949-ben
radikális gazdasági-politikai változást hozott, s az alapokban és a felépítmény intézményrendszerében lezajló gyökeres átalakulás az írótársadalomban is mélyreható ideológiai
formálódást indított el, amelyet a polgári, kispolgári nézetek folytonosságának — részint
adminisztratív intézkedésekből eredő — korlátozódása, visszavonulása, másrészt a
marxista világnézet térhódítása jellemzett. Ez az irodalmi-ideológiai átalakulás azonban
szükségképpen elmaradt a tulajdon- és hatalmi viszonyokban bekövetkezett változástól;
annak fordulat jellegével szemben lassúbb ütemű, folyamatszerű volt, továbbá a politikai
hatalom egyértelműségével szemben szükségképpen átmeneti képleteket hívott életre.
Irodalomtörténetünknek számolnia kellett ezzel a ténnyel is, s mind a műfajtörténeti
áttekintésekben, mind az egyéni alkotói pályák rajzában igyekeztünk rámutatni a belső
folytonosság és megszakitás mozgására, dialektikájára, amelyet főként a népi íróknak, a
„harmadik nemzedék" és a „derékhad" íróinak pályamódosulásaival dokumentálhattunk.
A folytonosság-megszakítás kérdéskörének létezik azonban egy átfogóbb: az egész
korszakra vonatkozó jelentéstartalma is, s a Kézikönyvnek ezzel az általános érvényű
kérdéssel is foglalkoznia kellett.
A kontinuitás-diszkontinuitás viszonya mindenekelőtt a két korszak, az 1945 előtti és
utáni periódus egymáshoz fűződő kapcsolatában s emellett az 1945 utáni fejlődés
menetét tekintve vizsgálható. Ami a felszabadulás utáni korszakot illeti, ebben az időszakban a folytonosság-megszakítás kérdése három területen merül fel: először, természetszerűen, magában az irodalomban, az írópályák és a művek világában; másodszor, az
irodalomhoz szorosan kapcsolódó kulturális politika irányító, befolyásoló tevékenységében; s végül, harmadszor, a politikatörténetben,
а politikai változásokban, amelyek
szintén nem hagyták érintetlenül az irodalom köreit. Irodalomtörténeti áttekintésnek
azonban elsősorban az irodalom jelenségeivel kell foglalkoznia, s így a kontinuitás-diszkontinuitás kérdéskörét is mindenekelőtt az irodalom tényeit szemmel tartva lehet vizsgálni.
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Az alkotások genezistörténete nem tapad szorosan a politika és a kulturális politika
alkalmankénti gyors váltásaihoz és változásaihoz, noha tudjuk, hogy akadnak művek,
melyek épp az ezekre visszhangzó azonnali válaszadás igényével születtek.
Irodalomtörténetünk szerkezeti vázát abból kiindulva építettük föl, hogy az irodalom
mint társadalmi intézmény, és mint az emberi cselekvés és kommunikáció sajátos válfaja,
a társadalmi összfolyamat része, de ezen belül a művek, irányzatok és műfajok a maguk
összefüggésrendszerében egyszersmind önálló folyamatot alkotnak. Ezt tudva, azzal a
kérdéssel kellett foglalkoznunk, hogy magát az irodalmat nem mint egy korszak történeti
képződményét, hanem mint egyedi művek és alkotó egyéniségek összegeződését miként
rendszerezzük, miféle elvek szerint csoportosítsuk. Az előbb láttuk, hogy korszakunkat
egyetlen időegységnek fogtuk fel, amelyet a korszak-áttekintő fejezetekben, elsősorban az
intézményrendszer változásait bemutató részben osztottunk csupán egy kisebb és egy
nagyobb egységre. A korstílus vagy a stílusirányzat fogalmát rendszerező elvként nem
használhattuk. Azt kellett fölismernünk, hogy az 1945 utáni magyar irodalomban nem
létezik egységes korstílus s tovább azt, hogy nem oldható meg a sokrétű irodalmi anyag
elrendezése a stílusirányok kategóriái szerint sem. Osztjuk azt a felfogást, amely szerint az
irodalmi korszak különnemű jelenségeket, fejlődési szakaszokat, ábrázolási módszereket
foglal egybe. A korszakban több irodalmi periódus él egymás mellett és egymásba
keveredve, egyidejű és egymás utáni mozgásban, szövevényes összetételek, átmenetek és
variációk formájában. Nem tekinthetjük tehát egynemű jelenségnek, hanem csakis különfajta irányzatok és stílusok közös medrének, amelynek legfőbb ismertetőjegye épp a
különnemű törekvések összefogása. Ha mármost korszakunkat korszak-stílusban vagy
stílusirányzatokban próbáltuk volna megragadni, olyan stílus-modelleket kellett volna
létrehoznunk, mintegy megszerkesztenünk, amelyek ezt a szövevényes mozgást, különféleséget és többértelműséget lineáris ábrákba rendezték volna, s épp az egyéniségeket, az
egyedi stílusváltozatokat s főként pedig a stílusnál többet mondó, összetettebb jelentésű
ábrázolási módszereket mosták volna egybe, a deduktív elvonatkoztatás logikája szerint.
Ezért folyamodtunk a korszak hosszmetszeti átnézetében a műnemek szerinti tagoláshoz. Elfogadtuk a hagyományos líra, epika, dráma megkülönböztetést mint alapvető
kategorizálási elvet; arra ugyanis nem vállalkozhattunk, hogy az irodalomnak e három
műnemre való felosztását elméletileg vitassuk, illetve, hogy az ettől eltérő csoportosítások
valamelyikét próbáljuk alkalmazni anyagunk rendezésénél. De a három műnemet nem
kezeltük változatlan, kánonikus hierarchiának, e hármas tagoláson belül igyekeztünk
rámutatni a műfaji változatokra, keveredésekre, közvetítésekre, a műfajoknak azokra a
felbomlásaira és újjáalakulásaira, amelyekben, az előzmények folytatásán túl, az állandó, a
vegyes jellegű és az új jelenségek megmutatkoztak. A kevés kivételt most figyelmen kívül
hagyva, valójában mindig műfaj-variánsokkal van dolgunk, „tiszta" megvalósulási formáikkal két területen találkozhatunk: a konzervativizmus szabályőrzésében és a szórakoztató irodalom közönségigényt szemmel tartó műfaj-változataiban. Lukács írja Az esztétikum sajátosságúban, hogy a „lírán, az epikán és a drámán kívül nem jött létre új
irodalmi műfaj", viszont „minden jelentős műben újjászületik a műfaj". Az állandóságnak
és a folytonos változásnak, a megőrzésnek és az újításnak különféle példáit tárják elénk a
műfaj változásai, amelyek sohasem korlátozódnak egyetlen irányzatra. A műfaji átalakulások átcsapnak az irányzatok körén, nem tartják tiszteletben azok határait, egyidejűen
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több irányzatban jelentkeznek, ilyenformán ismételten arra a megállapításra kellett
jutnunk, hogy korszakunkat irányzatok szerint semmiképpen sem tagolhatjuk.
De milyen irányzatokról beszélhetünk a XX. században, különösen az avantgarde utáni
periódusban? A szecesszió, szimbolizmus, impresszionizmus, naturalizmus — „esztétizáló
modernség" — a századfordulón még körülhatárolható irányzati jelenségként mutatkozik
előttünk, ámbár már akkor sem definitív zártságban; az irodalomtörténeti kézikönyv V.
kötete nem is választotta ezeket a stílusirányokat rendszerezése alapelvéül. S ahogy múlik
az idő, úgy lesz egyre bizonytalanabb, határozatlanabb az irodalom irányzati felosztása,
különösen a tízes—húszas évektől számíthatóan, attól kezdve, hogy a modernség másik, —
lázadóbb, nyugtalanabb válfajának, az „avantgarde modernség"-nek mozgalmai egymás
mellett és egymást követően felléptek. A magyar irodalomban az avantgarde mozgalom
virágzása idején sem játszott akkora szerepet, mint például a franciában, — főként, mert
nemigen támaszkodhatott Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé típusú hazai
előzményekre. Hatása mégis jelentékenynek bizonyult: a két háború közötti időben és a
felszabadulás utáni szakaszban is fölbukkantak többnyire a költészeti poétikát átalakító
stíluselemei, főként József Attila, Radnóti Miklós, Déry Tibor, Illyés Gyula, Weöres
Sándor, majd Juhász Ferenc, Nagy László és mások életművében; Szabó Dezső, Tamási
Áron epikájában, a Nyugat harmadik nemzedékének szépprózájában. De nemcsak az
avantgarde szemlélet- és formaújításainak tulajdonítható a zárt irányzati rendszerek felbomlása: általános jelenségként figyelhető meg, hogy az írói alkotómódszerek különféle
irányzati stíluselemeket, technikai fogásokat egyesítenek és alakítanak át az alkotói
célnak megfelelően, s azt láthatjuk, hogy egy-egy kiemelkedő írói életmű több stílusirányzat keresztezési pontján helyezkedik el. A huszadik század folyamán s stílusirányok
közötti határok még elmosódottabbakká lettek, s az irányzatok közötti átmeneti változatok a gyakoriak, a tiszta megvalósulások a ritkábbak. E tekintetben az avantgarde-ot
némileg kivételnek tekinthetjük, mivel iskolái, izmusai az expresszionista aktivizmustól a
dadaizmuson át a szürrealizmusig, elsősorban az esztétikai program-adásban, szemléletmódban, az újat, mást akarás irányában, de a költői eszközhasználatban is viszonylag jól
megkülönböztethető és szétválasztható irányzatokat képviselnek. Az avantgarde-nak ez a
mozgalmi periódusa azonban igen hamar lezárult, s ami utána következett, stíluselemeinek a továbbélése, az irányzatok felbomlásához járult hozá, illetve az irányzatkeveredés meglevő tendenciáját mélyítette el. Ezt árulja el az irodalomtörténet szóhasználata is, midőn expresszionisztikus, szürrealisztikus stb. jelenségeket ír körül: a
fogalmi korlátozás, a főnév jelzővé átminősítése olyasmit fejez ki, hogy az irányzatnak
nem teljes rendszere, hanem csak bizonyos elemei maradtak fenn, és épültek hozzá egy
másfajta szemléletmódhoz. Amilyen jó eligazítást nyújtanak az avantgarde irányzati
műszavai történeti-filológiai értelemben és szinkronikus vizsgálatok esetében, az
expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus fogalmának diakronikus meghosszabbítása,
hosszmetszeti értelmű használata annál kérdésesebb és kétségesebb eredményekkel jár.
Még részleges érvénnyel sem alkalmazhattuk a modemség és a huszadik századi
realizmus fogalmait, melyek Király István Ady-monográfiájában középponti jelentőségűek,
s az elemzéseknek mintegy esztétikai pilléreit alkotják. Mind a két fogalom: gyűjtőfogalom, túl tágak althoz tehát, hogy anyagrendezési elvként hasznosíthatók legyenek, de
mint esztétikai ismeretelméleti kategóriáknak nem is ez a rendeltetésük, hanem az, hogy
nagy áramlatokat, uralkodó tendenciákat megnevezzenek. S ugyanígy le kellett
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mondanunk az avantgarde utáni korszak jelenségeit összefogni hivatott új realizmus
kategóriájáról, mely szintén gyűjtőnév, s egyaránt jelöli az avantgarde vívmányait átalakítva befogadó és az avantgarde ellenében létrejövő realista törekvéseket. Ugyanakkor, ha
rendezési alapelvként nem alkalmaztuk is őket, az elemzések során annál többet meríthettünk e fogalmak tudományos jelentéstartalmából.
Az elmondottak miatt kényszerült a XX. századot és a legújabb kort tárgyaló irodalomtörténetírás arra, hogy ne stílusirányzatokban, hanem irodalmi mozgalmakban gondolkozzék s rendszerezésében a Nyugat, az avantgarde, a népi és a szocialista irodalmi
mozgalmat különítse el egymástól, tudván azt, hogy oly gyűjtőfogalomként kell használnia őket, melyek eszmetörténeti, ideológiai és esztétikai törekvéseket és ezen belül
különböző stílusirányzatokat és alkotói módszereket egyesítenek. E mozgalmak a két
háború közötti irodalom folytatásaként éltek tovább a felszabadulás után, átörökítették a
befejezetlen múltat a jelenbe, egyszersmind kezdeményezően léptek föl, készen a változásra, a belső megújulásra, s az átalakulás különböző fokozatait képviselve illeszkedtek be
az irodalom újszerű rendszerébe. Az irodalmi mozgalmak határai sincsenek szigorúan
lezárva, nyitva áll az út egyikből a másikba, az effajta átmenetekre számos példát kínál az
1945 utáni irodalom története, csakúgy, mint arra, hogy e mozgalmak miként alakultak
át; hogy igazában megszületésük és virágzásuk idején teljesítették ki a mozgalmi megnevezésükbe foglalt tartalmakat, később a változás jegyei, keveredve a megmaradó
elemekkel, a mozgalmakon belül létrehozták a megőrzés és változtatás módosult egységét.
Az alkotói módszerek, az eszmei és világnézeti tartalmak különbözőségei, ellentétei
egyazon mozgalmon belül érvényesítik hatásukat, s ilyenformán e mozgalmakat mindig
sokszorosan tagolt képződményeknek kell felfognunk.
Az irodalmi mozgalmak időbeli történetük folyamán még tovább tagolódnak aszerint,
hogy föltűnnek bennük az egymást követő generációk. Az irodalmi generáció fogalmát
nem lehet sem kizárólag mereven évszámokhoz kötni, sem csupán egyazon történeti
időponthoz kapcsolni: több rétegű fogalomnak kell azt tekintenünk. A nemzedék tíztizenöt év intervallumában született írókat tömörít, de nem válogatás nélkül mindegyiküket, hanem közülük csak egy bizonyos számú befolyásosjelentékeny egyéniséget,
vagyis azokat, akik a gondolat és írás különbözőségeivel, de mégiscsak kortársaknak
tekinthetők, mert ugyanazon történelmi és eszmei indítékok hatására kezdtek dolgozni,
többé-kevésbé ugyanabban az időben és ugyanolyan körülmények közt, saját szándékaiknak megfelelően, de fő törekvéseiket tekintve, mégis a közös alap egységében.
A francia irodalomtörténetírás gyakran használja és nemegyszer nagyvonalúan kezeli
az irodalmi generáció fogalmát. Pierre Henri Simon a XX. századot négy történelmi
„pillanatra" osztja fel: az első háború előtti (1900—1914) az első világháború alatti és
utáni (1914-1929), a második háború előtti (1930-1939), a második világháború alatti
és utáni (1940—1950) periódusra, amelynek alapját a „történelmi realitás" veti meg.
Albert Thibaudet azt tekinti meghatározónak, kinek mikor jelent meg a főműve, s az
„1920-as generáció "-hoz sorolja a 49 éves Proustot és a 17 éves Raymond Radiguet-t,
Pierre Astier pedig az „1930-as nemzedék"-ben az 1888-ban született Bernanost együtt
szerepelteti az 1913-as születésű Camus-vel. A generáció nem demográfiai fogalom, nem is
csupán „történelmi realitás", de nem is a főművek egyidejű megjelenésének foglalata —
ennél szűkebb is, meg tágabb is a jelentése. A születés és az irodalomba lépés időpontja, a
közös élmények és tapasztalatok s főként, a programokban és művekben testet öltő közös
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törekvések együtt alakítják ki a nemzedékeket, formálják a nemzedéki tudatot. A magyar
irodalom történetében legszabatosabban az egymást követő Nyugat-nemzedékek írhatók
le, nevezetesen az első három generáció, melyeknek históriája — ha az elsőé már nagyon
csonkán is — áthúzódott a felszabadulás utáni időbe is, és bizonyos időszakokban meghatározó szerepet játszott az irodalom új lehetőségeinek feltárásában.
Ha végigtekintünk mindazon, amit e fejezetben érintettünk, akkor a fogalomhasználatban egy folyton szűkülő jelentéstartalmi fokozatosságot vehetünk észre: a korszak,
korszak-periódus, műfaj, mozgalom (irányzatcsoport), generáció az irodalomnak azt az
időbeli dimenzióját tárja elénk, amelyben a nagyobb egységek kisebbekre osztódnak,
egyszersmind közelebb kerülnek a tulajdonképpeni tárgyhoz: a művekhez és a müvek
sorozatához. A korszaktól a nemzedékig terjedő sor az irodalom reagálását foglalja
magába; azt, ahogyan az irodalom a társadalmi fejlődéshez, körülményekhez, időponthoz,
helyhez kötődik. Itt nem olyasféle kauzális hierarchiáról van szó, hogy a társadalmi
körülmények mintegy megszabják, „előírják" hogy milyen jellegű műalkotások születhetnek meg, hanem arról, hogy a körülmények alkotják azt a mozgásteret, amelyet a
mindenkori társadalmi lét az irodalom kibontakozása számára kínál. Ezzel csak azt
akarjuk mondani, hogy értékítéleteinket nem közvetlenül innen kívánjuk levezetni,
hanem a művek elemzéséből, a müvek egymásutánjából, amelynek alapvető összefogó
kerete az írói életmű, az életpálya. A korszak, korszak-periódus, mozgalom, generáció —
olyan fogalmak, amelyek nem tartalmaznak közvetlenül értékmozzanatokat, viszont
segítenek megvilágítani a művek világát, amelynek egyediségén mindig átcsillan a társadalmi mozgástérben létrejövő társadalmi pszichológia valamilyen eleme.
A művekhez érve, azt kell itt röviden jelezni — előlegezve a később kifejtendőket —,
hogy Lukács Györgynek a mű immanenciájáról szóló gondolatai nyomán, az értékelés
alapjának azt tekintjük: minél szervesebb egy műalkotás immanens beteljesülése, annál
jobban tud eleget tenni annak a társadalmi megbízatásnak, amely életre hívta. A műalkotás eszerint önmagát hordozó intenzív totalitás, amit úgy is értelmezhetünk, hogy a
műnek a kritika által felszínre hozott jelentéstartalma az egész alkotást átjárja, annak
minden részletében, valamennyi összefüggésében megnyilvánul, s az ideális az lenne, ha az
alkotásnak eme sajátos működési rendjét az elemzés minden ízében átvilágíthatná. Irodalomtörténeti kézikönyv erre, természetesen, nem vállalkozhatik, gyakorlati okokból: az
anyag bősége és a terjedelmi kötöttség majd mindig ellentétbe kerül egymással és határt
szab az elemzés sokoldalúságának, arra kényszerítvén az együtt dolgozó munkatársakat,
hogy csak a legfontosabbnak vélt jelentésmozzanatokra hívják fel a figyelmet. Arra
viszont törekednie kell, hogy megkísérelje összekapcsolni az időbeliséget hangsúlyozó,
hosszmetszeti fogalomrendszert a keresztmetszeti műelemzés értékítéletet kifejtő eljárásaival. Ez a csatlakoztatás — az irodalomtörténeti és a kritikai módszer egyesítése —
olyan feladat, amelyet megközelíteni lehet, tökéletesen megoldani lehetetlen; minden
hasonló munka örök kockázata az, hogy az irodalomtörténeti pluralizmust — a mozgalmak, irányzatok mellérendelt szemléltetését - egy ponton fel kell váltania az elhagyás,
kiválasztás, kiemelés értékítéletének: a mellérendelést értékhierarchizálásba kell futtatnia.
Ennek a feladatnak a mi Kézikönyvünk is megközelítő érvénnyel tudott eleget tenni.
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Időszakaszok

és az irodalom változásai

Annak bizonyításául, hogy az 1945-ös fordulat nem készületlenül érte az irodalmi
életet, föl kellene sorakoztatnunk legalább a két háború közötti magyar irodalom számos
kiemelkedő életművét, fontos irányzatát, — azt a teljes hagyományrendszert, amely
ösztönző előzményként, folytatható példaként élt a kor irodalmi tudatában. Ennek
fölvázolására itt most azért nem térhetünk ki, mivel az 1945 utáni irodalom hagyományképe mélyreható változásokon ment át az idők folyamán, a Móricz Zsigmond-emlékkönyv
megjelenésétől, a „logobónk: Petőfi" jelszó meghirdetésén át a Bartók-modell megfogalmazásáig, a József Attila-tradíció hatvanas-hetvenes évekbeli értelmezéséig. A hagyománytudat változásaira az irodalmi fejlődés történeti áttekintése során, a megfelelő helyeken,
utalunk majd, s most csupán az 1945 utáni magyar irodalom legközvetlenebb és legközelibb előzményét, a Magyar Csillag szerepét érintjük.
A Magyar Csillag fényét — ahogy Illyés Gyula írta — a régi Nyugattól vette, de
jelentőségét az adta meg, hogy rendkívül időszerű eszmetisztító munkát végzett néhány
rövid esztendő alatt, s az irodalmi ellenállás központjaként, a maga eszközeivel, a fordulat
előkészítésében működött közre. Illyés Gyula Első állomás című szerkesztői programcikkének köztudatba átment kifejezése, a „szekértábor" metafora is csupán saját szövegkörnyezetében pontos és találó kifejezés. A folyóirat tevékenységének egyik oldalát: a
védekező összefogás, a megóvás, az értékmegőrzés akkor mindennél fontosabb irodalmi
morálját hangsúlyozta. A másikat: az eszmék tisztázását, a jövőelőkészítés tervszerűségét
már kevésbé. A Magyar Csillag nagyon sokat tett az értékes irodalom összefogásáért, a
különböző irányokhoz tartozó írók együttes megszólaltatásáért. Ami a Magyar Nemzet
hasábjain — Szabó Zoltán szerkesztésében — Szellemi honvédelem címen elindult, az
folytatódott, szélesebb körben, Illyés folyóiratában. A Magyar Csillag feloldotta, megszüntette a népi-urbánus ellentétet, s a folyóirat szerkesztője nem jelszavakkal, még csak
nem is az ellentétről szóló vitákkal akarta száműzni lapja hasábjairól ezt a veszedelmes
antagonizmust. A legjobb erőket juttatta nyilvánossághoz, nem törődött a címkékkel és a
származással, a megtévesztő jelzőkkel; az irodalmat több irányzat természetes együttélésének fogta fel. Legendákat oszlató nagy eseménynek számított, hogy a folyóirat
lapjain együtt szerepelt Kassák és Szabó Lőrinc, Márai (aki a Nyugatba soha nem írt) és
Nagy István; hogy Sárközi, Radnóti, Halász Gábor, Szerb Antal, Vas István Zilahyval,
Illyéssel, Cs. Szabó Lászlóval, Veres Péterrel, Szabó Zoltánnal, Örleyvel együtt lépett a
nyilvánosság elé. Egymás mellett népiek és urbánusok.
A Magyar Csillag azzal a programmal indult, hogy „konokul irodalmi mértékkel akar
mérni" s ehhez mindvégig tartani tudta magát. Az irodalmi értéket, a minőséget állította
középpontba; nem az irányokat és a programokat becsülte elsősorban, hanem az írókat, s
őket nem külső jegyek alapján ítélte meg, hanem alkotásaikon. Eszményi irodalmi
intézmény szerepét töltötte be azzal, hogy mindazt becsülte, „ami a szellemiekben érték
és magyar". Ebben a mondatban a fogalompár éppúgy fontos, mint a fogalmak sorrendje.
A Nyugat humanista hagyománya és a népi irodalomszemlélet nemzettudata fonódott
össze a Magyar Csillag programjában. A folyóirat cikkei, tanulmányai azt hangsúlyozták,
hogy az irodalom és a művészet nemzeti jellege csupán oly módon lehet értékhordozó, ha
a művek önkéntelenül, szervesen alakuló sajátossága; amint követelménnyé lép elő,
idelológiai program hívja életre, egykönnyen szűkítő hatásúvá torzulhat.
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A Magyar Csillag tragikusan nehéz időben az emberi jogok, az irodalmi értékek és a
népi érdekek védelmezője tudott lenni. Negyvennyolc száma azokban az években jelent
meg, amikor már alig működött nálunk valamirevaló irodalmi folyóirat. Korábban
megszűnt az Apollo, a Gondolat, a Szép Szó, a Toll és a Válasz; 1940-ben a Korunknak
kellett elhallgatnia, Móricz halálával pedig vége szakadt a Kelet Népe megjelenésének. A
negyvenes évek elején a Híd, Az Ország Útja és a pécsi Sorsunk képviselt színvonalat.
1943-ban két számával az Ezüstkor éppen csak hírt adhatott magáról. A Magyar Csillagnak majdhogynem egyedül kellett a legmagasabb eszményeket képviselnie. A megőrző
eszmény védelem egyúttal fölkészülés volt, — az irodalom fölkészülése a történelmi
változásokra. Amikor a Magyar Csillag megszűnte után egy esztendővel a fordulat valóban
bekövetkezett, s Debrecenben megjelent a Magyarok első száma, — a magyar irodalom
egyik legközvetlenebb és legélőbb, mert törés nélkül folytatható hagyománya volt az a
szellem, az az irodalmi és erkölcsi igényesség, mely Illyés Gyula folyóiratának lapjain
alakot öltött. A magyar irodalom óriási vérveszteségekkel, de a történelmi fordulóra való
feleletadás képességével érkezett a felszabadulás kapujába.
Nem szükséges ezúttal 1945 történelmi jelentőségét méltatni s külön beszélni arról,
hogy ezzel a dátummal az ország, a nemzet életében új korszak kezdődött. 1945 a
politikában egyértelműen a diszkontinuitást hangsúlyozza. Magától értetődőnek tartjuk
azt is, hogy e dátumot egyúttal irodalomtörténeti korszakhatárként kezeljük, részint
szintén a folytonosság-megszakítás időpontjaként, hiszen a megdőlt rendszernek is volt
irodalma, s attól a kibontakozó új szükségképpen elhatárolta magát. Mégis arról, hogy a
fordulatnak irodalmi, irodalomtörténeti szempontból valójában mi volt a tartalma —
megoszlanak a vélemények. Azt a kérdést tehetjük fel ugyanis, hogy vajon lezajlott-e az
irodalomban is a politikaihoz hasonlítható éles, radikális fordulat, és 1945 mint történelmi határvonal a két korszak között vonható különbségeket, csak a különbségeket
testesíti-e meg? Vagy inkább azt kell látnunk, hogy ennek az esztendőnek nem megszakító, hanem fölerősítő hatása volt, s ilyenformán a magyar irodalom demokratikus
folytonossága és egyúttal az értékes, továbbvihető irányzatok előtt szabadította fel az
alkotás lehetőségeit: nem elválasztó vonal, hanem összekötő kapocs a két korszak között.
A felszabadulás évében benne rejlik, hogy egyszerre előre és hátra „magyarázza" az
irodalmat. Abban, hogy mit mondunk 1945-ről, az is benne van, miként vélekedünk az
1948-ig tartó periódusról, továbbá az is, milyen kép él bennünk a két háború közötti
korszak irodalmáról. Lukács György írta a Fórumban (1947-ben), hogy a megelőző
forradalom nélkül létrejött forradalmi átalakulás azt hozta magával, hogy ennek az
átalakulásnak adekvát eszméi és művészi formái nem érlelődhettek meg évek, sőt évtizedek
viharos előkészítő folyamatában. Összefoglalásul azt állapította meg, hogy „az írókat
lelkileg messzemenően készületlenül találták azok a nagy feladatok, amelyek elé a kor
állította őket". A készületlenségről szóló tétel mindenekelőtt azt jelentette, hogy Lukács
elégedetlen volt az akkori jelen irodalmával, szerinte inadekvát volt a kor és az irodalom
viszonya, hiányoztak a kor lényegét megragadó realista művek. De a tétel, visszamenő
hatállyal, utalt a két háború közötti időre, a magyar irodalom gyengéire, elégtelenségeire. Eszerint 1945 az irodalomban nem éles, radikális szakítást jelző határvonal, de azért
nem az, mert sem előtte, sem pedig utána nem tudott eléggé megfelelni a rá váró feladatoknak. Később, 1949 után, elhangzottak a negyvenötöt követő évek irodalmáról még
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súlyosabban elmarasztaló szavak is, miszerint tele volt akkor az irodalom „burzsoá
szemét"-tel.
Ezzel szemben az 1945-öt követő' néhány esztendőt fő tendenciáiban kezdeményező
jellegűnek, fellendülőben levőnek, művészileg ígéretes szakasznak tekinthetjük. Lényeges
kérdésekről szóló viták zajlottak ekkor; értékes, jó művek jelentek meg, föllépett egy
nagyon tehetséges nemzedék, és kiválóan szerkesztett folyóiratok juttatták nyilvánossághoz az írókat. A magyar irodalom új szakasza ekkor, 1945-ben és nem 1948-ban
kezdődött, s hogy az irodalom fordulata egybeesett a történelmivel, belejátszott az is,
hogy a harmincas években, a negyvenes évek elején megjelenő művek érzékeltették azt a
mélyreható krízist, amelyből kiutat csak radikális fordulat hozhatott.
A történelmi dátumhoz kötődő irodalmi korszakhatár igazában csak úgy tölti be a
szerepét, ha a fordulat magából az irodalom változásaiból, a művek belső jegyeiből, az új
minőségek megjelenéséből is kiolvasható. Ilyen mélyreható változás nem következhet be
egyik napról a másikra. Az 1945-öt követő években is továbbélt, tenyészett egy ideig a
selejtes, szórakoztató irodalom; tömegével láttak napvilágot silány könyvek; folytatódott
az a könyvkonjunktúra, mely a háború alatt vette kezdetét. Ennek ízlésrontó hatására
figyelmeztetett Czibor János a Fórumban, riasztó adatokat közölve az 1946. év
karácsonyi könyvterméséről. De számos példát idézhetnénk az írói elégedetlenségre is.
Két szélső esetet kiragadva: Veres Péter és Kolozsvári Grandpierre Emil egyaránt úgy
találta, hogy az irodalom, mintha misem történt volna, ott folytatta a munkát, ahol az
ostrom előtt abbahagyta. Veres Péter meg egyenesen mély szellemi válságról beszélt egyik
cikkében. Bizonyos, hogy az irodalom nem alakult át olyan gyors ütemben, ahogyan ezt
sokan remélték. Mégis, azt kell mondanunk, hogy a magyar irodalom legjobb erői elébe
mentek az 1945-ös demokratikus fordulatnak; nemcsak várták, hanem műveik szellemével
meg is idézték ezt a változást. A Magyar Csillag mellett hivatkozhatnánk a Válasz és a
Szép Szó körére, a Márciusi Front irodalmi kisugárzására, a Magyar Nemzet, Népszava,
Szabad Szó hasábjain megszólaló írók munkájára.
De mindennél fontosabb, hogy új művek jelezték — ha egyelőre jórészt csupán
tematikusan és hangulatilag — a mélyreható változásokat. S nem feledkezhetünk meg az
időszak tanulmány- és kritikairodalmáról sem. Esszékben, cikkekben, bírálatokban már
valóban a kor új tudata jelentkezett, s a kibontakozó viták nem bénultságról, nem
depresszióról, hanem föléledő aktivitásról tanúskodtak.

(Terjedelmi
Szerk.)
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ANDRÁSI GÁBOR

A F I A T A L K A S S Á K LAJOS A SZOCIALIZMUSRÓL*

A kezdetek
A személyiség öntudatra ébredésének, gondolkodó emberré kibontakozásának lépcsőfokait a ma rendelkezésünkre álló; bizonyos értelemben dokumentumnak tekinthető,
(illetve a szó szoros értelmében jellegénél fogva annak minősülő) töredékes anyagból
rekonstruálni igen kockázatos vállalkozásnak tűnik.
Mégis szükségesnek és elkerülhetetlennek látszik, hogy annak az ideológiának, mely
a magyar avantgarde eszmei konfrontációjának alapját és terét teremti meg majd — még
„individualitásában" leírását adjuk. Kassák „ideológiája" ebben az állapotban, kialakulási
szakaszában természetesen nem felelt meg az elméleti követelményeknek. Itt egy folyamat indulásáról van inkább szó, ahol még csak a majdani — érvényesíthető, sőt társadalmilag érvényesítésre szánt — gondolatrendszer a kor ideológia-struktúrájának ellentétesen kavargó nézet-részérvényűségeiből „szelektálódik", világképpé kezd szerveződni.
Különös súlyt helyezünk a folyamat kifejezésre, nűvel ezzel arra utalunk, hogy a kassáki
ideológiát történetében fogjuk föl; az el-elmozduló társadalmi-történeti szituáció hatására
reagáló és formálódó nézet-komplexumként. Ezért szükséges a „genezis" — mégha erősen
hipotetikus - vizsgálata is, mely (a folyamat-jelleg hangsúlyozásával) egy olyan elméleti
hozzáállást takar, aminek módszertani következménye segíthet majd elkerülni azt a torz
eredményre vezető eljárást, melyet Kárpáti Béla alkalmaz ideológiai elemzésében. A
kassáki avantgarde ideológiát állapotként tételezi, nem véve tudomást kor és politikai
helyzet, illetve ideológia mozgó viszonyrendszeréről s elítélő kritikájához az életmű
egymástól időben és fejlettségben távol eső pontjairól való idézet-vadászattal gyűjti vádanyagát. így kerülhetnek szemünk elé a „válogatás" eredményeképpen mintegy egymás
után az 1934-es politikai állásfoglalások nagyvonalú bírálata, majd az emigráció tíz év
előtti művészetelméleti nézeteinek elsöprő cáfolata. Az éppen bizonyítandó, meglehetősen lapos filozófiai prekoncepciós tézishez felsorakoztatott, halva született antitézis
szerepe jut így a vizsgálat tulajdonképpeni tárgyának. A küzdelem Kárpáti módszere
következtében csata nélkül „már" eldőlt; a harc kimenetele eleve nem lehet kétséges,
hiszen jó előre leszögezi: „Ilyen értelemben fogunk beszélni Kassák avantgarde ideológiájáról, ahol is az ideológiát - mint polgári ideológiát - hamis tudatnak, hamis világképnek
értelmezzük, mint olyan nézetek halmazát — és nem rendszerét —, amely sok lényeges
pontban a marxizmus materialista logikai rendszerét idealista elemekkel kívánja fellazítani.
Sikertelenül."

*Részlet egy nagyobb tanulmányból.
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Kutatásainknak nem szabtunk hasonló, prekonceptív „elméleti" korlátot; és így a
folyamat vizsgálatánál a kezdetekig — a még felderíthető kezdetekig — nyúltunk vissza.
A legtöbb támpontot - különösen a múltba vesző kezdeteknél - természetesen Kassák
monumentális önéletírása nyújtja. Forrásként alkalmazása azonban csak bizonyos elméleti
megfontolások után válhat lehetővé.
A Kassák-monográfia szerzője, Rónay György is — aki sűrűn támaszkodott könyvében
az Egy ember életének soraira, sőt — többek között — az 1937-es Anyám címére leveleire
és további kiadott és kiadatlan írásoknak önvallomásaira — a nagyszerű munka felhasználása mellett döntött, bár egy helyütt hangot ad az ezzel kapcsolatos - számunkra
rokon — nehézségeinek.
Kassák az önéletírás hatodik könyvében (Háború) vall új verseinek keletkezési okairól.
A külföldről hazatérő Szittyának olvassa fel A végtelen határban csokorba álltak. . . című
háborús versét, melyet később az Eposz Wagner maszkjában (1915) kötetbe vett föl.
Szittya nem hagyja annyiban a szokatlan hangú és formájú dolgot: „ — Hogyan jöttél rá,
hogy most ilyen verseket kell írni? — A háború — mondtam — nemcsak a külső világot,
hanem az ember lelkét is felforgatta." A monográfust persze ez a természetesen igaz, de
meglehetősen szimplifikáló válasz nem elégítheti ki; továbbmegy, és nem tétovázik az
„oknyomozás" vegére érve: „.... a végső igazság annyi lehet, hogy — mint következtettük
is — Párizsból és csavargásaiból többet hozott haza magával, mint amennyit az önéletrajz
elismer". És itt bukkan újra felszínre a probléma, melyet Rónay meg is fogalmaz: „Az
Egy ember élete végül is műalkotás, nem fényképezett, hanem újrateremtett élet és sors;
természetes, hogy érvényesülnek benne a teremtés — az egykori „objektív valóságot"
esetleg módosító — saját törvényei."
Vajon hogyan találhatnánk meg azt az érzékeny határvonalat, mely az elmúlt idők
„objektivitását" elválasztja a műalkotás szuverén világának - kompozicionális elveiből
következő — módosulásaitól? Egy lezárt, esztétikai értékként tételeződött nyelvvel vajon
végrehajtható egy ilyen operáció, vagy nem? Használhatja-e az Egy ember életét a
„Kassák-történész" kútfőként? Valószínű, hogy a kérdés ilyen módon történő végső
kiélezése nem vezethet más eredményre, mint az önéletrajzról való következetes és
végleges lemondáshoz. Ez az elv azonban - véleményünk szerint - megőrizheti ugyan a
tudományosság mindent elszemélyteleníteni kívánó objektivitásának látszatát, de ugyanakkor olyan megengedhetetlen áldozatot követel, amilyet egy — a saját emberi-művészi
fejlődésében kompetens és teljes — nem éppen elhanyagolható „interpretáció"-nak
semmibevétele jelenthet. Szándékos az „interpretáció" kifejezés használata, azt kívántuk
vele érzékeltetni, hogy mint ahogy egyértelműen objektív tényforrásnak sem, úgy pusztán
szubjektív ön-reflexiónak sem tartjuk a Kassák-életregényt. Igyekszünk olyan módon
támaszkodni a benne foglaltakra, hogy az imént kiélezett ellentmondást a lehető legkisebb ütköztethető felületté csökkentsük. Olyan tényanyag átvételére gondolunk tehát,
amely — lehetőség szerint — az író utólagos értékelő-véleményező ítéleteit nem tartalmazza, hanem főként az életét kísérő konkrétumok körét fogja jelenteni.
Elhatározásunkat támasztja alá Kassák nyilatkozata írói szándékáról: „Egy ember élete
címú könyvsorozatomban hiú érzelmények nélkül arra törekedtem, hogy saját életemet
mennél tárgyilagosabban és mennél közvetlenebb formában mutassam meg az olvasónak,
íme, így él egy ember az emberek között. Ezekben a könyvekben egy ember családi,
munkás, szerelmes, művészeti, szociális és háborús életéről van szó. Nem regénysorozat,
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hanem az én, a te és az ő mindennapi életének a valósága. Szubjektív és objektív
történelem."
Tisztában kell lennünk továbbá azzal, hogy az „ideológusi" és a szépírói pálya nem fut
egymással teljesen párhuzamosan. Ennek ellenére a tájékozódás szempontjából célszerűnek látszik — na csak utalásszerűén is — e más természetű dolgozatban is mindig
jelezni — az értékelés különösebb igénye nélkül — Kassák irodalmi fejlődésének főbb, az
ideológusi pályával természetesen többé-kevésbé közvetítésben levő momentumait.

„Egy asztal tetejéről beszéltem. Ilyen nagy tömeg előtt még nem álltam, valósággal
megrészegedtem a rám bámuló fejektől. Órák hosszat készültem erre a beszédre, magamban elmondtam, s aztán kezdtem elölről. Azt hittem, ha felállók, az egészet csak úgy ki
keli gombolyítanom magamból. De ahogy az első mondatokat Kimondtam, megálltak a
gondolataim, kiszáradt a torkom, hogy alig tudtam a nyelvem forgatni. Csak a Talpra
magyar-ból kiírt sorok táncoltak előttem a levegőben. De úgy éreztem, hogy még alig
mondoK valamit, és beszéltem, beszéltem azt, ami a nyelvemre jött, tűzzel és lelkesedéssel. Hallottam, hogy a hallgatóság helyeslőleg gyakran közbekiált, s ezek a kiáltások
meglöktek, és beszéltem tovább, azzal az érzéssel, mintha egy hegyre másznék, felfelé.
Egyre közelebb értem a csúcshoz, és egyre világosabb lett a fejem. Már azonos voltam
magammal és végre így fejeztem be a beszédet:
Előre munkás testvérek
Föl a harcra
Itt az idő, most vagy soha
Rabok legyünk, vagy szabadok
Ez a kérüés, válasszatok.
Nyomorult életünkre esküszünk
Rabok tovább nem leszünk!
Vesszen a zsarnok kapitalizmus!
Jól beszélhettem, mert sokáig tapsoltak. Ennek az eseménynek a hatása alatt részegülten éltem napokig. Hittem a sztrájk szerencsés kimenetelében..."
így emlékszik vissza az Egy ember életében Kassák első „nyilvános" politikai szereplésére, egy sztrájktanyán mondott lelkesítő beszédre. A munkás-szervezkedések, a sztrájkmozgalmak hősKorában vagyunk, a századforduló utáni években; a munkásmozgalom
felfelé ívelő periódusában. A még kamaszKorú Kassák már igazi nagyipari munkás-múlttal
bír; régen a háta mögött tudja a Sporni-féle kisipari-manufakturális műhelyek patriarchális
légkorét, Győrben és Pesten nagyüzemekben vállalt munkát.
Ezek az évek az imperializmus kibontakozásának korszakát ölelik fel, mellyel egyfelől
a monopóliumok, kartellek és részvénytársaságok gründolása, másfelől a nagyipari proletariátus tömegeinek kiszélesedése járt együtt. „1900 és 1913 között nem egészen 400-ról
több, mint 1000-re emelkedett a részvénytársaságok száma." A nagyüzemi munkásság
létszámának gyors növekedése is jelzi ezt a folyamatot: 1900-ban 320 ezer, 1912-ben már
510 ezer fő. „ M a g y a r o r s z á g o n is a 20. század kezdetétől, az 1900—1903-as gazdasági
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válságtól beszélhetünk a tőkés monopóliumok uralkodóvá válásáról; ezt az időpontot
tekinthetjük nálunk is a szabad versenyen alapuló kapitalizmus és a monopolkapitalizmus
határvonalának."
A munkásmozgalmi szervezkedések, sztrájkok, a tőke és a munka harcának tudatosulása a fiatal munkás gondolkodását és magatartását is gyökeresen átformálta. Megérti
a munkásság szervezetbe tömörülésének szükségességét, és hamarosan belép az „egylet"-be. „Pár hét alatt többet fejlődtem, mint egész eddigi esztendőim alatt. Mint a saját
értékét ismerő, öntudatos munkás vettem részt az első sztrájkban." Láthatjuk, hogy
Kassák életútja mennyire tipikus munkássors a század első éveiben. A nagyüzemek
születése és az ezzel összefüggő urbanizációs folyamat a falvakból és a kisvárosokból —
ahol még nehezebb volt munkaalkalmat találni — igazi munkaerő-vándorlást indított rrieg
az iparosodó nagyvárosok felé, ahol a megnövekedett létszámú proletariátus osztálytudatosodása és szolidaritása a mozgalom kibontakozását; a szervezett munkásság gyors
gyarapodását vonta maga után. 1908-ra már 102 ezer szervezett munkás volt Magyarországon.
A Népszava olvasója lesz; az írott szó formáló erejének ez az első jelentkezése életében.
Könyvekkel még nem próbálkozik; ismereteit mégis rohamosan gyarapítják, öntudatra
ébredését nagyban elősegítik az egyleti élettel együtt járó vég nélküli esti viták, véleménycserék. Az első kezébe kerülő könyv Vanczák János műve, egy szónoklattan munkásoknak, de nagy csalódás: „Úgy beszéltek nekem erről a könyvről, mint amiből tanulni lehet
valamit. Én nem találtam benne semmit, ami új, ami csábító lett volna előttem. Volt
benne egy halotti beszéd, ami mintául szolgált ahhoz, hogyan kell egy szocialista szónoknak egy szocialista koporsója fölött beszélni. Becsuktam a könyvet, és meg voltam
győződve róla, hogy én soha senkinek a koporsója előtt nem fogok így szónokolni. S egy
időre megint elég volt a könyvekből." Mindebből számunkra a legfontosabb az a „primitív
tény", amit a Vanczák-könyv képvisel: az első konkrét olvasmány, melynek ismeretéről az
Egy ember élete tanúskodik.
Ebben az időben azonban Kassák számára a mozgalom elmélete még igen távoli és
elvont téma. Amennyi ehhez hozzáfűzhető: Kassákban már igen korán kialakul az
ellenérzés — egyelőre természetesen minden teoretikus háttér nélkül — az egyleti választott vezetőkkel szemben, akik gyakorta arra használták föl funkciójukat, hogy a véleménykülönbségek eldöntését tekintélyükkel befolyásolják. Persze mindez kisebb súrlódásokban, indulatoskodó vitákban ki is merült. Kassák főképp a mozgalom „gyakorlatából" veszi ki részét, sztrájkokat szervez (emiatt gyakran van munka nélkül), feketelistára
kerül, tüntetéseken, felvonulásokon vesz részt — egyelőre a pártpolitika gyakorlati megvalósításáért; a beígért általános választójogért küzd.
Ma már könnyűnek látszik a szociáldemokraták politikájának bírálata, azonban az
adott körülmények között, a hatalmi erővonalak teljes tisztánlátásának különféle
akadályai közepette reális lehetőségnek tűnt a választójogi harc sikere. „A munkásosztály
és a parasztság forradalmi hangulatát a szociáldemokrata vezetők az általános és titkos
választójogért való küzdelem járszalagjára vonták. Ezzel kétségtelenül segítséget nyújtottak a darabontkormánynak, s hozzájárultak a koalíció megpuhításához, ugyanakkor
nem érték el a titkos és általános választójog bevezetését. Az uralkodó osztályok közötti
hatalmi versengés játékszerévé váltak." Igen kevesen ismerték fel a valóságos helyzetet,
amely kétségtelenül arra figyelmeztetett, hogy a proletariátus forradalmi erejét ne ki380

zárólag a politikai küzdelmekben merítsék ki. A Kassák majdani ideológiai fejlődésére
rendkívüli mértékben ható tanítómester — kinek filozófiai és politikai munkásságát a
Kassák-ideológia vonatkozásában még részletesen tárgyalni fogjuk —, Szabó Ervin ezek
közé a szocialista gondolkodók közé tartozott. A később könyv alakban is megjelent,
1904-ben, a Társadalomtudományi Társaságban elhangzott előadása szövegében olvashatjuk: „A köztudatban, de még számos szocialista gondolkodásában is, a modern
szocialista mozgalom gyakorlati törekvéseinek csak két eleme szokott kidomborodni. Ez
egyrészt a munkásosztály harca a politikai hatalom megszerzéséért, vagy ismertebb
szólammal: a proletárság politikai diktatúrájáért; másrészt a törvényhozás befolyásolásával, az úgynevezett munkásvédelem kezdeményezése és fejlesztése, vagyis a szociálreform." Az 1910-es évekre letisztázódó Szabó Ervin-képviselte koncepció: harc a
munkásmozgalom, a szocialista mozgalom egyoldalú „elpolitizálódása" ellen és a gazdasági küzdelem fontosságának (a szakszervezetek tevékenységének) hangsúlyozása — csírái
ilyen értelemben már itt kapcsolódnak gondolatsorunkhoz. „Amint néhány marxista
szinte a minap félvállról vett: a munkásság gazdasági szervezetei (szakegyletei) hatalmas
fegyver lettek oly előnyök kiküzdésére, amelyeket ugyanazon marxisták ugyancsak szinte
a minap a puszta politikai harccal véltek elérhetőnek."
A már kikristályosodott, Szabó Ervin-féle szindikalista álláspont inkább a 10-es évek
Kassákjának jelent — szinte egész életre szóló — elméleti tanulságokat és el nem múló elvi
konzekvenciákat.
Egyelőre olvasni kezd; nem elvont, elméleti műveket, hanem verseket: Petőfi költeményeit. Petőfi nyugtalansága és szabadság utáni vágya az, ami a fiatal Kassák figyelmét
felkelti. „Tizennyolc éves voltam, és majdnem analfabéta. Vegetatív életet éltem, dolgoztam, ettem, aludtam, s megint dolgoztam, mint annak idején mindazok a munkások,
akiket magukba fogadtak a gyárak, a gépi erőre berendezett üzemek, kihasználták
erejüket, egészségüket s végül is szétmorzsolták és fölemésztették őket. Azt hittük, a
gyárfalakon túl, a nyomorúságos proletárlakásokon kívül semmi egyéb nincs a világon.
( . . .) Ez volt az első ismerkedésem a költészettel, de ma már tudom, ekkor kezdtem
ismerkedni magával az élettel, a fölmérhetetlenül gazdag világgal is." És akiket még ismer
és olvas a Népszavában: Csizmadia Sándor és Gyagyovszky Emil. írásaikat most főképpen
abból a szempontból említjük, amennyiben a század első éveinek proletárköltészete és a
mozgalom „direkt" összefüggését adják tárgyi-esztétikai értelemben.
Jelentőségük így — és a kassáki pálya szemszögéből különösen — nem esztétikai
elsősorban, hiszen többnyire a 19. század költői modorában és formanyelvi eszközeivel
szólaltak meg, hanem tagadhatatlanul új hangot képviseltek szociológiai értelemben: a
tudatosuló proletárság gondolatvilágát és érzéseit tolmácsolták a művészetben. Költeményeik értékét önmaguk számára is azok „mozgalmi tett"-volta határozta meg, és az
írással ekkortól próbálkozó Kassákra is ebből a szempontból hatottak oly elementáriasan.
A belső „kényszer"-ből magát kifejezni kívánó fiatal munkás a mozgalmi gyakorlat
területéről az ő példájuk nyomán indulhatott csak el. A direkt osztályharc és költészet
közötti szubsztanciális különbségek ekkor még probléma-szinten sem jelentkeznek Kassák
munkás-lírájában. (Nem véletlen, hogy Csizmadiához viszi el próbálkozásait. Első írásainak viszontagságos történetére, melyet az Egy ember életéből ismerünk, most nem térünk
ki.)
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Ezek a példaképül szolgáló költők és a versek többsége igen egyszerű eszközökkel szól
az elnyomott osztály megaláztatásairól, nyomoráról és az eljövendő jobb korról, a
vigasztalannak látszó jelenről és a kizsákmányolók-kizsákmányoltak ellentétéről.
Gyagyovszky Emil alábbi versei sokban rokonok az induló Kassák első nyomtatásban
megjelent írásával:
„Tárjátok ki a műhelyablakot
Szavatok zúgva hordja szét a szél:
Fellázadtak a görnyedő rabok!
A jövő népe az, mely harcra kél
És győzni fog, mert ész a fegyvere.. .
Üdv néked, Május-elseje!"
\A mi ünnepünk)
„És minden reggel vad tusára keltem
Az álmossággal, mely szemem megülte.
A tündérképek mind-mind szerteszálltak,
Amint fölbúgott a gyár kormos kürtje.
És útrakeltem: egyenest a gyárnak,
Ahol a gépek már éhesen vártak,
Hogy föláldozzam nékik mindenem
S verejtéknél ne jusson más nekem."
(A gyárban)
Egyre többet ír és olvas, hiszen szinte állandóan munka nélkül van a feketelista miatt.
Megismerkedik a Holnap-antológiával — ennek döntő hatása van nemcsak művészetére, de
a művészetről való gondolkodásának alakulására is. Eddig tipikus proletár- és mozgalmiköltőként viszonyult a művészethez. A Holnap verseinek eredményeképpen már nem
elsősorban a gyakorlati osztályharc eszköze-funkcionálása szempontjából ítélt meg egyegy kezébe kerülő verset. „Újabb verseket írtam, s éreztem, hogy verseimben mi az üres
frázis s hogy a mozgalom, a mindennapi kenyérharcunk s a költészet, ha egy ember csinálja
is, két különböző valami. Észrevettem a szavaknak önmagukban rejlő szépségét s a
különféle ritmusokban a költő indulatainak a kifejeződését." Ezeknek az észrevételeknek
a tudatosodása és a Holnap-antológia közvetlen „szakmai" hatása — és elősorban Adyé —
már az 1905—1908-as Valami készül címet kapott ciklus végén megmutatkozik.
Szocialista gondolkodása fejlődésében már ezekben az években érvényesültek a mozgalom „örök elégedetlenjei"-nek, a szociáldemokrácia szemszögéből szélsőségesen radikális nézeteket képviselő anarchistáknak és anarcho-szindikalistáknak tanításai. Ezeket a
jobbára szűk kis csoportosulásokat nagyban a „hivatalos és hivatásos" szociáldemokrata
párttal való szembefordulás kohéziója tartotta össze, mintsem valamiféle kidolgozott
ideológiai egyetértés. Valószínűnek látszik, hogy Kassák itt hallott először Kropotkinról,
az anarchista „szent"-ről, az emigráns orosz hercegről. „Megint egészen a mozgalomnak
éltem. Az olvasnivalóim is ebből az eszmekörből kerültek ki, félretettem a regényeket, s
olyan könyveket szedtem össze, melyekben világos útbaigazításokat véltem találni azokra
a kérdéseimre, amik a forradalommal, az ember teljes felszabadulásával függtek össze."
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Ezenkívül szívesen jár el a „Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolájá"-ba, ahol
többek között Madzsar József, Jászi Oszkár és Szabó Ervin tartotta az előadásokat.
A könyvekből és elbeszélésekből megismert emigráns forradalmárok, lázadók és
anarchisták hús-vér valóságát csavargásai alatt személyes élményeivel egészíti ki. Krisztusi
személyiségük varázsa, tanításaik és lelkesedésük emléke maradandó eleme lesz későbbi
gondolkodásának.

Kassák „csavargó-elmélete" — melyet a Csavargók, alkotók című tanulmányában fejt ki
—: az élményeknek az idő távlatából történő tudatosítása révén születhetett csak meg.
1909—1910-ben, az országutakon a puszta létfenntartás problémáját kellett elsősorban
megoldania. A társadalmon kívüli társadalom és a társadalom érintkezési pontjain —
gondoljunk az asylokra — egyensúlyozó csavargó azonban egész életre szóló tapasztalatokkal tért vissza útjáról.
Brüsszeli és párizsi találkozásait az orosz forradalom emigránsaival és a nemzetközi
anarchista csoportokkal — az időrendi kapcsolat segítségül hívásával — arra használjuk fel
inkább, hogy egy kitérővel megvilágítsuk Kassák és az anarchizmus első felkutatható
elméleti találkozását konkrét olvasmány alapján.
Feltételezhető, hogy filozófiai önképzésében fontos szerepet játszottak a magyarra
fordított Kropotkin-művek. Ezt egyrészt az önéletrajzban gyakran előforduló névvel (és
utalásokkal), másrészt Kropotkin filozófiája bizonyos vonatkozásainak Kassák kibontakozó elméleti gondolkodásához való erős affinitásával magyarázzuk. „Most olvastam
egy filozófust, és az azt mondja: az embereknek nem lehet szabadságot adni, mert akkor
fölfalnák egymást. Először beléjük kell nevelni a szolidaritás, az egymást megbecsülés
érzését, ami például a farkasoknál és a hiénáknál megvan." — érvel Kassák egy vitában —
még a csavargások előtt — az Egy ember életében. Ez a filozófus — minden valószínűség
szerint — Pjotr Kropotkin, akinek „A kölcsönös segítség, mint természettörvény" című
műve éppen 1908-ban jelent meg.
E munka Darwin elméletének filozófiai és szociológiai vulgarizálói ellen íródott. A
„létért való küzdelem" darwini felfogása — mely az eredeti, tág (történeti-ontológiai)
értelmében alkalmazta ezt a fogalmat — Kropotkin szerint bizonyos torzításokkal, a
kategória lapos beszűkítésével válhatott a kapitalista termelési (és társadalmi) szituációnak
megfelelő etikum ideológiai támaszává. A „kapitalizmus apologetikájának új fázisa"
(Lukács) — a harmóniatanoknak a munkásmozgalmak — az osztályharc — megerősödésével és a szocializmus elvi-tudományos körülhatárolódásával bekövetkező megrendülése miatt — éppen Darwin elméletének mechanikus alkalmazásával teremtődik meg.
Ez — többek között — Spencer liberális szociál-darwinizmusában érhető tetten Kropotkin
szerint. „Tehát ahelyett - írja ugyanezekről a kérdésekről Marx (A. G.) - , hogy azt
elemeznénk, hogyan érvényesül ez a «struggle for life» történelmileg a különböző meghatározott társadalmi formákban, nem kell egyebet tennünk, mint minden konkrét
küzdelmet helyettesítünk a «struggle for life» frázisával. . . " Kropotkin leleplezi ezt az
apologetikus deduktív logikát: Darwin elmélete ilyen értelmében dogmaként öröklődött
tovább, a mindennapi praxis felvetette ellentmondásokra automatikusan adható válasz383

ként — a praxis tulajdonképpeni felülvizsgálata nélkül. A Kropotkin-mű alapgondolata így
mindezekkel szemben egy másik tendencia hangsúlyozása lesz: „A társulás éppen olyan
természettörvény, mint a küzdelem." A társulás, a kollektivitás elve Kropotkin véleménye
szerint nyitottabb, mint a küzdelem, az egymás elpusztítása, és sokkal nagyobb mértékben képes elősegíteni a mindenkori továbbfejlődést. Látható, hogy semmi sem áll
távolabb az „anarchista" Kropotkin elképzelésétő'. mint az anarchizmussal szinte közhelyszerűen állandóan együtt emlegetett individualizmus antropológiai-szociologisztikus
alátámasztásának cáfolatául szánt tudományos elmélet; azok ellen az elképzelések ellen,
amelyek „belevetítik társadalmi eszményeiket a darwinizmusba, nem pedig belőle
merítenek ismereteket".
A kölcsönös segítség, a kollektivitás egykori intézményeinek lerombolása Kropotkin
szerint az állam bűne, azé az államé, „ . . . amely azon alapult, hogy ő legyen az egyetlen
összekötő kapocs az egyének laza tömegében" és amely „céljának nem felel meg". Ennek
kapcsán fejti ki Kropotkin államellenes koncepcióját, melynek lényege az az anarchista
elképzelés, mely mintegy önálló, osztályok fölébe kerekedett hatalmi egzisztenciáknak
szövetségeként tételezi a mindenkori államot. Ugyanakkor jól látja, hogy az állam mindig
bizonyos részérvényűségek (partikularitások) kizárólagosságra törő individualizmusát
szentségesíti: „Az a körülmény, hogy az állam elbitorolt minden szociális működést, csak
a zabolátlan, szellemileg korlátozott individualizmus fejlődését segítette elő. Minél jobban
megszaporodott az állam iránti kötelesség, annál inkább csökkentek a polgárok kötelességei egymás iránt. ( . . . ) Az eredmény pedig az, hogy minden téren, a jogban, vallásban és
tudományban diadalmaskodik az az elmélet, hogy az embernek magának lehet és kell is
keresni a szerencséjét, anélkül, hogy törődnék másoknak a szükségletével." Az osztályok
fölött álló bürokratikus szörnyeteg, amely önmagát és saját igényeit képviseli a nép fölötti
hatalomra — ez a harmadik komponens az anarchista társadalomelméletben az elnyomottakon és a burzsoázián kívül.
A fiatal Kassák ezekből a gondolatokból - mint később látni fogjuk - elsősorban az
osztályszolidaritás elvontabb-általánosabb dimenzióját építi be alakuló világképébe; a
kropotkini anarchisztikus etika összefüggésében megjelenő „emberi szolidaritás"
humanista elképzelését: „az emberi társadalom alapja nem a szeretet és nem a rokonszenv,
hanem az emberi szolidaritás öntudata, ma talán ez az öntudat még csak az ösztön
fejlődési stádiumában van". így lesz érthető az a messianisztikus ember-átformálási
szándék (Kropotkin elméletének összefüggésében az emberi kollektivitás és szolidaritás
öntudatra ébredése), melynek csírája már a fiatal Kassáknál — egyelőre mint saját
személyiségének építése — megtalálható, de általános programmá csak évek múlva fejlődik. Az emberként tudatosodott ember ebben az értelemben mintegy „kiérdemli" a
viszonyok megváltoztatásának jogát; s ez csak egy hosszú, individuum-építő szakasz
végpontján képzelhető el. Másrészt Kassák elméleti államellenességének (ami — mint látni
fogjuk — nem merül ki minden állam minden történelmi helyzetben történő elvi tagadásában) kialakulásában minden valószínűség szerint szerepet játszhatott — az antropológiai és
ontológiai konzekvenciák feltétlen megértése nélkül is — a Kropotkin-mű. Mindez Szabó
Ervin mozgalmi politikájának filozófiai megfontolásai útján — más oldalról is — fog
megerősítést nyerni. Összefoglalva: Kassák elméleti „találkozása" az anarchista tanokkal
azok „építő" (kollektív-konstruktív) ágával történt meg; hiszen — a kérdést igencsak
leegyszerűsítve — Kropotkin filozófiája az anarchizmuson belül így is definiálható.
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A brüsszeli és párizsi emigránsok vitáinak tanulságai egyre jobban eltávolítják Kassákot
az anarchista tanok — bármily paradox itt a szóhasználat — „szektás" elképzeléseitől.
(Általában azoktól a nézetektől, amelyeket az anarchizmus kategóriája előítéletesen,
sztereotípiák útján implikál az átlagos brosúra-olvasónak.) Kassák számára sokkal inkább
az lesz a probléma, amit a Csavargások -részben egy Dávid nevű emigráns mond ki: „Én
anarchista vagyok, hiszem, hogy meg lehet csinálni a nagy emberi közösséget, de nem
vagyok híve a tett propagandájának. A cár fölrobbantása még nem jelenti a társadalom
morális és gazdasági átalakulását. ( . . . ) A dolgokat alapjukban kell megváltoztatni. Nem
elég a földalatti konspirativ munka, a tömegek ideológiai átépítése kell ahhoz, hogy a
társadalom gazdasági és politikai formáját át lehessen építeni."
Látni fogjuk, hogyan értelmeződik át (mélyül el) Kassák ideológiájában a „ t e t t " szó
világszemléleti jelentőségűvé, és hogyan válhat későbbi programjává egy bizonyos pedagógiai aspektus, az említett „föleszmélkedett ember" típusainak, egyfajta forradalmi,
radikális előcsapat kialakításának teret biztosítván.
Dávid előtt azonban példaként az oroszországi értelmiségiek (diákok) által szervezett
19. századi mozgalom ideológiája állhatott, mely a 60-as években hasonló pedagógiai
elképzeléssel kísérelte meg a status quo megrendítését. „Mint egyszerű munkások telepedtek meg az ipari nagyvárosokban, szövetkezetekbe tömörültek, és titkos iskolákat
hoztak létre. Azt remélték, hogy megfelelő tapintattal és türelemmel sikerül kinevelni a
népből olyan embereket, akik fokozatosan központjaivá lehetnek a haladó gondolatok
terjesztésének a tömegek között." — olvashatjuk egy másik Kropotkin-műben.
Ugyanakkor Kassáknál - az irodalmi inspirációkon túl - más elméleti megfontolásokra vezettek a csavargások alatt szerzett ilyen irányú tapasztalatok. Az önéletrajz
tanúsága szerint: „Kétségtelenül sokat tanultam a vitáikból, de nem lettem inkább
anarchista, az ő útjuk engem a marxi szocializmushoz vezetett el. Otthon a Szentkirályi
utcai anarchisták nagy szavai még megfogtak, tetszettek a nagy gesztusok, itt azonban
kritikus tudattal álltam szemben ^mindennel. Nem lelkesedtem, hanem tanultam. S mennél
jobban tisztáztam magamban a gondolataimat, annál távolabb kerültem ezektől az
emberektől, a romantika fennsíkjáról annál inkább a tömegmozgalmak síkjára kerültem.
( . . . ) A megszervezett kapitalista osztállyal megszervezett munkásosztályt kell szembeállítani." Jelen vizsgálat egyik fő feladata lesz Kassák idézett önreflexiójának deklaratív
tételét az író későbbi ideológusi pályája tükrében, konkrét világnézeti állásfoglalások
alapján elemezni.
*

Csavargásairól hazatérve igen sokat ír; versei gyakran jelennek meg a Független Magyarországban. Nagy lökést ad költői munkájának az az első pozitív kritika, mely írásaival
foglalkozik. Mégis eddigi legjelentősebb szépírói sikere, mikor a Révész Béla és Zigány
Árpád szerkesztésében 1910-ben meginduló Renaissance című folyóirat ötödik számában
öt verse kap helyet. A Renaissance-ban megjelenni igen nagy elismerésnek számított,
hiszen minden szempontból rendkívül színvonalas lap volt; írógárdájában és kiállításában
is a Nyugathoz mérhető. Kassák öt verse közül három szonett, a másik kettő már
„előjelzése" a későbbi — lírai formanyelv-teremtés erejével ható — „Eposz Wagner
maszkjában" kötetnek:
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„Ilyenkor látom magam csúf bajjal rakottan
És égő két szemmel éhesen és várakozón
/ülni a csendben;
S mellettem a párom, sorsom bús felese
Kit hozzám vert a gond és gondolat kanásza
(Hajnali könnyek)
A szonettek irodalomtörténeti utóéletéhez hozzátartozik még, hogy Bölóni György
Ady-könyvében ezeket használta fel példának ahhoz a tételhez bizonyításul, hogy a 10-es
években a forradalmi gondolat egyedüli következetes képviselője az irodalmi életben Ady
Endre volt. „A forradalom" Magyarországon 1910-ben is olyan rossz szagú szó volt, mint
húsz esztendő után. Száz és száz versben, száz és száz prózájában írta fel a forradalom
jelét Ady a magyar ég boltozatára, s hívei előtt már mániákusnak látszott. ( . . .) Ha csak
kacérkodásnak is vennők ezt a kérdést: ki mert és ki akart akkor a forradalommal
kacérkodni Magyarországon? Kassák Lajos, a 23 éves vasmunkás, akit akkor fedez fel
Révész Béla, a „Renaissance"-ban firenzei „szonetteket" í r . . . "
„Rég kihunyt lángok szívják a lelkem
Jámbor parasztok ballagnak mellettem
Csak a pap selyem baldachinja véres"
(Firenzei

szonett)

A Kassák-pálya összefüggésében látnunk kell azt is, hogy a Nyugat-iskola tipikus
sablonjait verseibe építő fiatal költő (ennek a korszakának nyomasztó Ady-utánérzéseit
Rónay György könyve részletesen tárgyalja) nem véletlenül jutott erre a — számára
később annak bizonyuló — ,.kényszerpályára". Hiszen saját maga számolta fel a formájában 19. századi, tematikájában pedig meglehetősen szimpla „munkás" (mozgalmi) költészetét. Következésképpen a már esztétikailag „törvényerőre emelődött", Nyugat-képviselte formanyelvi progresszió költői-nyelvi sztereotípiái „álltak készen" Kassák számára,
aki líráját differenciáltabb és főképpen artisztikusabb irányba látta szükségesnek fejleszteni. Vitathatatlan, hogy ez az adys-nyugatos adaptált formanyelv Kassák művészi
fejlődésében nem vezetett túl magas esztétikai eredményre; ám szükségszerűsége az
említett szempontból könnyen belátható.
A Tavaszi bánat című vers már mintegy konkrét utalásként hat az új Kassák-vers
megszületésének közeledő időpontjára. Igen, új sztereotípiák teremtéséről van szó, abban
az értelemben, ahogy a szót Baudelaire használta: a bevett formanyelvi-verbális
„toposzok" - vagyis Kassák szempontjából a Nyugat-iskcla - helyébe egy új, egyéni
forma-alkotás rendszerét állítja majd, mely az „általános érvényűvé válás igényét hordja
magában".
„Egy napon ledobom a féket,
S mint paraszt suhanc a dús mezőről
Kék derűt hozok én is
És hozom a lelkem, ezt a sokszínű mezőt
Telve virággal és vággyal
Hogy dévaj örömmel szökjem át az árkon
S tűzre rakjam szürke gondom"
(részlet)
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Irodalmi sikereinek egyik csúcspontja erre az — 1910—1912-es — időszakra esik:
1912-ben Osvát elfogadja az első munkát Kassáktól: a Misilló királysága című regényt. A
„Nyugat bevételedként értékelte később ezt az Egy ember élete: „Mit érhetne el többet
egy fiatal magyar író annál, hogy holnap vagy holnapután megjelenik a regénye a
„Nyugat"-ban? Ez a legtöbb. Ez a hegycsúcs, ahova csak a kiválasztottak tudnak
fölérkezni." Ez a novellákkal nem régen kísérletező író első hosszabb lélegzetű prózai
műve (leszámítva a Népszava szerkesztőségében „felejtett" fiatalkori regény próbálkozását
rejtő két irkát).
• Világszemléleti fejlődését most már a tudatos individuumépítés célja határozza meg.
Nem elégszik meg a mozgalmi zsargon elsajátításával; a szocialista eszmék „végére akar
járni": az elméleti polémiákból „avatott"-ként szeretné kivenni a részét. „Szerettem volna
kiállni a tribünre, és úgy beszélni, hogy az emberek fölfogják a szavaimat, és a dolgok
értelme megvilágosodjon előttük. Mindehhez nem volt meg a képességem, s ennek csak az
iskolázottságom, elnyomott sorsom lehet az oka. Éreztem az erőimet s az osztályomban
rejlő, lefojtott nyers erőket is, s nem tudtam előbbre segíteni sem magam, sem őket."
A szociáldemokrata párt akciója az általános és titkos választójogért 1912 tavaszára a
csúcspontjához ért. A Népszava élen járt a harcban; szinte minden száma forradalmi
felhívást tartalmazott. Május elsejét így szokatlanul nagy készülődés előzte meg. Sikerült
is hatalmas tömegdemonstrációvá szélesíteni az ünnepet; a felvonulás után — melyen
Kassák is részt vett — a liget különböző kerthelyiségeiben lelkesítő szónoklatokat
hallgattak meg.
A Népszava ünnepi számának irodalmi mellékletében Ady-, Csizmadia- és Várnai Zseniversek és Kassáktól egy novella („Enni akart") van. Ugyanebben a számban olvas Kassák
egy cikket Migray Józseftől Gorkij művészetéről. Olyan probléma tudatosodik ennek
kapcsán Kassákban — legalábbis az Egy ember élete szerint —, melyet érdemesnek látszik
megemlíteni; hiszen a művészet és a mozgalom viszonyát „tisztázza" a maga számára. Ezt
az itt kialakuló véleményt egész pályája folyamán megőrzi és következetesen hirdeti. A
pártíró és a szocialista író közötti különbségtételről van szó, mely — a Népszava nyújtotta
spontán példák alapján — igen szemléletesen áll előttünk: Gorkij és Csizmadia művészetének összehasonlításával. „A párt nem azonos a szocializmussal, a legjobb esetben is csak
annak egyik végrehajtó szerve. ( . . . ) Csizmadia a nagy pártköltő, és Gorkij az emberiség
nagy szocialista írója. írásaiban nem parancsolatokat diktál az olvasójának. . . ( . . . ) Nem
prédikálja el, hogy mit kell tenni, hanem megérint bennünket, látókká és hallókká tesz, s
mi látjuk és halljuk, hogyan élnek körülöttünk az emberek, és mit cselekszenek azok, akik
túl akarnak jutni ezeken az állati szenvedéseken." A társadalmi-politikai mozgás olyan
fordulópontjain - ahol az ideológiák, illetve az ideológiai jellegű szellemi produktumok
megítélése fokozott hangsúlyt kap - ismét felszínre fog törni ez a kérdés. (Kassák vitája
Kun Bélával; majd a „Proletkult" művészetének értékelése a bécsi MA avantgardista platformjáról.)
Kassák korai öndefiníciója — „Elsősorban nem pártember, hanem szocialista vagyok.
( . . .) Nem trombita vagyok, akibe valakik vagy valami szelek fújnak bele, nem hangszer
vagyok, amin a véletlenségek játszanak. Szólnom kell azért, mert úgy éltem, ahogyan
éltem, és úgy akarok élni, ahogyan szerintem élni érdemes." — ezekben az években még
két oldalról nyer „megerősítést". Az egyik a pozícióját féltő-védelmező Csizmadia Sándor
elbukása az Adyval folytatott harcban.
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Csizmadia 1912-es Csak vissza nem! címet viselő újabb kötete a vereségről tudomást
venni nem akaró költő művészetének végleges megmerevedését tükrözi. A nimbuszához
görcsösen ragaszkodó író gesztusai és sztereotípiái sokat vesztettek erejükből. Ez a
folyamat 1913-ra le is zárul; a mozgalom visszaesési periódusával létrejött helyzet mintegy
felszámolta Csizmadia agitatív művészetének életterét. Ady közvetettebb, korra-reflektáltabb lírája került óhatatlanul előtérbe a demagógiává degradálódott — és esztétikai
értékét így elvesztett — Csizmadia-féle mozgalmi költészettel szemben. „Már nem hódító
volt Csizmadia, önkéntelenül defenzívába szorult, és harapásokkal és rúgásokkal védekezett a körülötte föltörekvő új tehetségek ellen."
„Nyafog néhány, reszketve, fázva,
Keresgeti, mi hát a szép,
Míg szerteszét, künn a világban
Toporzékolva vár a nép!
Kantárját oldom, tépdesem,
Hadd száguldjon büszkén előre —
Csak vissza nem! "
(Csak vissza nem!)
Az alábbi vers éppen az 1912. május elsejei — említett — Népszava irodalmi mellékletében jelent meg. A „vérvörös csütörtök" után ez a líra egyféle „legyen-elv" követelőzéseként hangzik:
„Ha én volnék rongyos, tiprott szolga,
Nincs az esztendőnek perce, napja,
Mikor szívem, lelkem nem lázadna.
Mint a kotló, nem ülnék a gondon,
Lenne ezer sietős nagy dolgom.
Ha másnak is volna ilyen álma,
Ha más is az én utamon járna!
Szolga nem is volna!.. ."
(Ha én volnék. . .)
A másik a Szabó Ervin és Bresztovszky Ernő között 1914 tavaszán a „proletárköltészet "-ről lezajlott vita, amelyhez alapot Várnai Zseni verseskötete nyújtott. A
mindkét oldalon a vélemények megmerevítésével és az álláspontok újra leszögezésével
„függőben" maradt vitában Kassák — még mint magánember, publikáció nélkül - Szabó
Ervin véleményét teszi magáévá — összefüggésben az Ady és Csizmadia között már — az
esztétikum világában is — eldőlt polémia tanulságaival: „Marx elmélete senkit sem jogosít
fel arra, hogy a társadalom bármely területének bármely jelenségét osztályjellegűnek
mondja, ha ezt az állítását tények összefüggésére alapítani nem tudja. ( . . .) És ez a
vulgármarxizmus az, amely nagy hevében végül kirúgja maga alól a saját alapjait is, azt a
marxi tételt, hogy a gazdasági struktúra átalakulását kíséri az Überbau átalakulása, követi
tehát, nem megelőzi — és proletártudományról, proletárbölcseletről, proletárköltészetről
beszél, amikor még nyakig benne vagyunk a kapitalista termelőrendszerben, és a szocializmusjogi és politikai fölépítménye a jövő problémája még."
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A Szabó Ervin-hatásnak ezt az 1914-es lépcsőfokát — a Társadalomtudományi Társaság
Szabadiskolájában hallgatott előadások és egyéb írások - feltételezhető - ismerete után
- még megelőzte az 1913-ban a Nyugatban megjelent rövid kis cikk (Cím nélkül), melyet
Szabó Ervin a szociáldemokrata párt „elpolgáriasodása" miatti aggodalma vetett papírra.
A párt politikájával és vezetőinek személyiségével amúgy is elégedetlen Kassák gondolatainak és vélekedésének igazolását olvasta ki ebből az írásból. Szabó Ervin cikke írójának
régi „rögeszméit" hangsúlyozta egy aktuális esemény kapcsán. Fontosabbak inkább azok
a tézisek, melyeknek hirdetésére Szabó Ervin szinte minden politikai írásában megragadta
az alkalmat. „A szociáldemokrata szavazatok száma nem mértéke harci erőnknek, sőt a
politikai és gazdasági szervezetekhez tartozók is távolról sem megbízhatók. A politikai
szervezet mindinkább öncéllá lesz. A szervezet megöli a szellemet. A szocializmusba pedig
úgy beleszületnek az emberek, mint a bajor parasztok a centrumba. Minden látszólagos
radikalizmus ellenére éppen itt látjuk a nyárspolgáriasodás legerősebb csíráit, amelyek
nincsenek meg ott, ahol egyenkint kellett mindenkinek súlyos belső harcok árán a
szocializmus eszméjéhez eljutnia. Új elmélet készül . . . két megismerésből fog kiindulni.
Az egyik: a politikai párt a munkásosztály számára nem az osztályharc szerve, hanem az
osztályok együttműködéséé, a polgári demokráciáé. A másik: a szocializmus dinamikus és
kinetikus ereje a gazdasági munkásmozgalom."
Ezeknek a nézeteknek — az anarcho-szindikalistának nevezett kritika sarkpontjainak a
szociáldemokrata pártpolitikával szemben — elfogadása és hozzáépítése a Kassák-féle
alakuló politikai koncepcióhoz, már itt, ebben a formájában implikálja azokat a később
„aktivizálódó" ütközési felületeket, melyek az egész ideológusi pálya jellegzetességeivé
válhattak. Szabó Ervin elképzeléseinek így jelentős előnyeit és hátrányait is megőrzi ez az
elmélet; a konkrét társadalmi-politikai helyzet adta mindenkori „ideológiai mozgástér"
pedig módosulásra kényszeríti hol a pozitívumaira, hol a negatívumaira való „ráébresztéssel". Mozgó valóság és mozgó ideológia fáziskülönbségei és - egyezései jellemzik tehát ezt
a kettős folyamatot.
Látható, hogy egy ideológia történeti „folytonossága" nem más, mint dinamikusváltozó rendszerré szerveződése (jó esetben). Mindez a rendszerré szerveződés messzemenően nem véletlenszerű jelenségek sorozatát képezi. Annál is inkább így van ez, hiszen
a szubjektum oldaláról is bizonyos meghatározott, tendenciózus viselkedési formában
zajlik a világkép kiépítése. A kezdeti, még differenciálatlan nézet-komplexum struktúrává
alakulása — már egészen primer szerkezeti fokon is — tartalmazza azt a jellegzetes vonását,
mely — saját szerkezeti törvényeinél fogva — mintegy „szelektálja" a felé áramló információkat: keresi a struktúrájába illő. többé-kevésbé könnyen beépíthető és eddigi rendszerének „rend"-jét megerősítő elemeket, és elutasítja az „idegen", konfliktuálisnak
minősülő tudattartalmakat. Fejezetünk a kassáki ideológia — hasonlóan kétirányú —
„akkumulálódási" szakaszát kísérelte meg a rendelkezésre álló „dokumentumok" alapján
nyomon követni.
Kassák 1913-ban úgy látja tehát, hogy a Szabó Ervin képviselte nézetek képezik a
mozgalom valóságos érdekeit az el bürokratizálódott és elpolgáriasodott szociáldemokrata
pártpolitikával szemben. A fentebb idézett Nyugat-beli cikk kapcsán írta önéletrajzába:
„Szabó Ervinre gondolok, akinek kíváncsian várom és elolvasom az írásait, a legképzettebb szocialistának tartom nálunk, és tudom, kevesen vagyunk csak, akik így
megbecsüljük őt. A pártemberek kiintrikálták maguk k ö z ü l . . . Én hozzá közelállónak
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vallom magam. Mindenből, amit olvastam tőle, tanultam, és szeretném, ha a tudása és
emberi beállítottsága mintakép lenne előttem. A napokban jelent meg egy cikke a
Nyugatban, az egész két-három oldal és többet adott nekem, mint a pártszónokok egész
esztendei dagályos, iszapos szóöblögetése."
Az egy önálló kiadvánnyal (Életsiratás, 1912. novelláskötet) és sok megjelent verssel,
valamint elkészült regénnyel és színdarabbal a háta mögött álló író első ideológiai-politikai
megnyilatkozása — írásos formában — csak mindezek után, 1914-ben történik. Az Új
Nemzedék című folyóirat szerkesztője, Milotay István vezércikkek és politikai cikksorozat
megírására kérte fel.
Cikksorozat a szocializmus helyzetéről az Új
(1914-15)

Nemzedékben

Az Új Nemzedékről olvashatjuk a Magyar Irodalmi Lexikon lapjain: „ . . . politikai lap.
1913 dec.-ében hetilapként indította meg Milotay István. A klerikális és nacionalista
szellemű lap nyomdáját az 1918. évi októberi forradalom tömegei szétzúzták."
Ezt a meglehetősen tömör és sommás megfogalmazást szükségesnek látszik pontosítani, mert érthetetlennek - sőt kibékíthetetlen ellentétnek tűnhet —, hogy egy ilyen
ideológia platformját képviselő lap szocialista szellemű cikkkeket közöljön a szociáldemokrácia helyzetéről és az eljövendő forradalom perspektívájáról, s mindezt egy imperialista világháborút viselő országban. Az Új Nemzedék történetének kissé részletesebb
ismerete segíthet a dilemma feloldásában.
1914—15-ben a Milotay szerkesztette lap ugyanis még nem a közvetlenül hatalmon
levők (Tisza és köre) politikáját kiszolgáló és döntéseik helyességét propagáló orgánum
volt (ellentétben 1920 után viselt kétes szerepével: a klérus reakciós és antiszemita
politikájának támogatásával); hanem „ellenzékiének számított. A közvetlen hatalmi
versengésben háttérbe szorítottabb — de az uralom lehetőségéről le nem mondó —
politikusok álltak mögötte. Szabad szellemű folyóiratnak minősítette magát; a szerkesztő
szavaival: „Mi nem is vagyunk se egy pártnak, se egy frakciónak, se egy osztálynak, se egy
felekezetnek szószólói." Ugyanakkor több helyen hangsúlyozta szembenállását a magyarországi fináncoligarchikus tendenciákkal: „Az Uj Nemzedék az egyetlen lap, amely
nyíltan és megalkuvás nélkül küzd a nagy bankok uralma, hatalmi terjeszkedése és
privilégiumai ellen. Az Új Nemzedék szakadatlanul napirenden tartja a plutokratikus
tényezők visszaéléseit, s munkájuknak az állam és a társadalom szempontjából egyaránt
romboló következményeit." Látható, hogy a kistermelői-kispolgári tömegek „ellenzékiségére" apellál a folyóirat, hiszen bevallottan „kétfrontos" harcot hirdet meg; minden
számában — keretbe foglaltan - definiálja céljait: „ . . . az ország önállósága, belső
konszolidációja, demokratikus gazdasági és politikai fejlődése, küzdelem a nemzetközi
plutokrácia és a nemzetközi radikalizmus (!) (kiemelés tőlem, A. G.) ellen". A Tiszakormány politikájával elégedetlen, liberális-reformista ellenzékiség az idealizált kistermelői-patriarchális gazdaság szemszögéből — ez az Új Nemzedék által hangoztatott
álláspont. Elkerülhetetlenül sodródott így azok felé a hívekre vadászó politikusok felé,
akiknek „ellenzékisége" abban merült ki, hogy a közvetlen uralmat birtokoló Tisza
helyébe kerülhessenek. így a lap sorozatosan közöl politikai cikkeket az „ellenzékben"
levő Andrássy Gyulától, és nem titkolja szimpátiáját Wekerle Sándor irányában sem.
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A lap „szabad szelleműségét" és pártatlanságát vannak hivatva igazolni — és tényleges
szerepét elhomályosítani - az olyan nézeteket képviselő írások, mint amilyeneket
Kassáktól is közöl. S mivel Kassák cikkei leleplező célzattal a szociáldemokrata pártok
pálfordulásairól tudatnak - tragikusan paradox helyzet áll elő: az a kritika, melyet a
baloldali munkáspártok irányában - azok következetes forradalmi radikalizmusa - és a
mozgalom érdekében gyakorol Kassák, az Új Nemzedék taktikájában a szociáldemokrácia
denunciálásává, a mozgalom deheroizálásának eszközévé degradálódhat. Hiába hatja át
ezeket a cikkeket Kassák szocializmusa és radikalizmusa — mindez történeti szempontból
vitathatatlan - , vagyis stratégiailag hiába ítéli meg jól a helyzetet; a napi politikai-taktikai
harcban ezek az „üzenetek" nem a megfelelő kommunikánsokhoz érkezhettek el elsősorban. A másik oldalról az is igaz viszont, hogy Kassák elhatárolódása a hivatalos pártpolitikától szinte törvényszerűen megfosztotta őt az adekvát fórumtól (pl. Népszava),
ahol kritikája nem kerülhetett volna a fenti helyzetbe. Mindez tükrözte azt is, hogy
akkortájt a „belső kritika" - a párt háborús politikája következtében - eleve nemkívánatosnak minősült.
A világáború kitörésekor Kassák minden bizalma a szociáldemokrata pártok, a
mozgalom internacionalista ideológiájában, a munkás-szolidaritás és nemzetköziség elvében volt: úgy hitte, hogy ezek az eszmék képesek lesznek megakadályozni a tragédiát.
Keserűen csalódott: a szociáldemokrata pártok szinte kivétel nélkül a nacionalistasoviniszta háborús politika kiszolgálóivá vedlettek, antimilitarizmusukat föladták a
háborús tömeghisztériában. Napról napra olvassa a Népszavát, és kétségbeesetten tapasztalja az újság — kezdetben háborúellenes — hangjának átalakulását. 1914. július 29-ére
lezárul a folyamat: „Nagy események vihara közeledik. . . Aki bevonul a kaszárnyákba,
annak tudnia kell, hogy ilyen rendkívüli körülmények között mit szabad cselekednie. . .
Nehéz a sajtónk helyzete, most le kell mondani a szabad kritikáról, propagandáról, mert
ebben a válságos helyzetben mi sem akarhatjuk még a legigazságosabb kritikával sem
megnehezíteni az intézők dolgát."
A szociáldemokrata pártok kritikátlan politikájának kritikájára vállalkozott Kassák az
Új Nemzedék hasábjain. A kényszerhelyzet, az üzenet „csatornája" tette-e, hogy akik
elolvasták ezeket az írásokat, azok sem a bennük rejlő pozitív szándékot, hanem Kassák
akadékoskodását és anarchizmusát látták meg elsősorban — ma már nem eldönthető.
Jelen vizsgálatnak sem ez az elsődleges feladata; inkább a cikksorozat szerepének és
értékének kijelölése Kassák ideológiai fejlődésében.
Kassák 1914. július végétől 1915 októberéig - tehát körülbelül egy évig — volt az Új
Nemzedék munkatársa. Megjelent itt novellája (Családi körben és Vörös kardos faluk),
verse (Marsisten nyája és Harangok éneke) és szociográfiája (Egy csavargó noteszkönyvéből), de mind számban, mind jelentőségben elsődlegesek politikai cikkei.
Az első négy írás a szociáldemokrácia helyzetét taglalja a világháború megváltozott
körülményei közepette, illetve a szocialista forradalom perspektíváját vizsgálja meg különböző országokban. „A szocialisták és a világháború" című írás indulatos kirohanás az
eredeti internacionalista programjukat eláruló szociáldemokrata vezetők ellen. „A hirtelen
jött világháború mintha azoknak az igazát bizonyította volna be, akik azt hangoztatják,
hogy a szocialisták sokat hangoztatott kultúréhsége csak álarc, ami mögött gyilkos
ösztönöket ingerelnek a világmegváltó jelszavak. Ha ez így talán nem is igaz, annyi
azonban tény, hogy a szocializmus mai állásában, mint forradalmi szervezet csődöt
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mondott." Kassák tehát a párt politikai következetességét kéri számon, s a mozgalom
lejáratásával a vezetőket vádolja: „ . . . a vörös nemzetköziséget egy pillanat alatt felpörkölte a sovinizmus. ( . . . ) A pártvezetőségek teljesen Lassalle hatása alá kerültek, a tőke és
munka vehemensebb harca helyett politikai fölkapaszkodások élnek az egész vonalon, és a
gazdasági védszervezetek nyomort gyámolító pumpkasszákká polgárosodtak." Nyilvánvaló
a Szabó Ervin-féle koncepció közvetlen hatása, a szakszervezeti mozgalom jelentőségének
hangsúlyozása és a pártok politizálásának az osztályharc szempontjából történő
szkeptikus megítélése. Még 1911-ben írta Szabó Ervin: „ . . . senki sem habozik, hogy a
szakszervezeteket az ipari munkásmozgalomnak alárendelje és a politikai harcot proklamálja a munkásmozgalom legfontosabb eszközének, amely mellett a gazdasági harc csak
másodrendű szerepet játszik." A Szabó Ervin-i terminológia is figyelmeztet a szellemi
rokonság tudatos vállalására; az osztályharc egyetlen reális formájának, a profittermelést
szentségesítő rendszer elleni küzdés területéül kijelölt valóságos praxisszféra minősülhet.
Harcolni ezek szerint „csak egy területen lehet: ott, ahol a tőke és munka közvetlenül
találkozik, magának a gyárnak falai közt, mert ott játszódik az örök dráma, a harc a
nagyobb darab kenyérért — ma a nagyobb profitért".
A kritika másfelől a korrupt, a mozgalmat vakvágányra juttató vezetők ellen éleződik
ki; összefüggésben Kassák korábbi — már elemzett — etikai zsörtölődéseivel a pártszervezetek funkcionáriusainak emberi magatartását illetően. A mozgalmat partikuláris
céljaik-érvényesüléseik miatti félelemből elpaktáló vezetők — „hivatalos és hivatásos"
politikusok — és a tulajdonképpeni akciót képviselő tömegek közötti szakadásról beszél:
„.... most az első megrázkódtatások alkalmával mintha maga a tényleges párt és az
egyesekből álló vezetőség egészen más érdekekért küzdött volna, a tábor egy pillanat alatt
két részre vált".
Ugyanarra a folyamatra utal itt Kassák, amely a „vérvörös csütörtök" alkalmával
1912-ben — igaz, kevésbé tragikus körülményeket megmozgatva — már lejátszódott, és a
munkásság emlékezetében élesen különül el egyéb tapasztalataitól. Akkor a „forradalmi
fejlemények magát a munkásság vezetőit is meglepték, nem voltak elkészülve a tömegek
ilyen mérvű támadókészségére s nem merték vállalni a következményeket, s még az est
beállta előtt röpiratokban a sztrájk befejezésére és nyugalomra hívták fel a munkásságot.
A munkásság akkori vezetői visszariadtak attól, hogy a küzdelmet végig vívják." Most - a
„vérvörös csütörtök" kudarca nyomán a mozgalomban 1913—14-re beállt „szélcsend"
következményeképpen is — a nacionalista-soviniszta ideológiai dömping érte szinte
készületlenül a szervezett munkásságot s hatalmas mobilizálható tömegeit háborús
mámorban úszó „nemzeti közösség"-gé tudta nivellálni. Mesterségesen, félretett osztálysérelmekkel „nemzetté" integrált tömeggé alakították a szervezett munkásság nagy
hányadát, s Kassák szerint ebben elsődlegesen a vezetők a hibásak, akik — hiába álltak
elvileg az Internacionálé alapján — az évek során képtelenek voltak olyan tudatos és
ideológiailag felkészült munkásságot kinevelni, amilyenről mint létezőről szónokoltak,
így még a szervezett tömegek sem tudtak ellenállni a nacionalista-manipulatív propaganda-dresszűrának. Kassák cikke példákat is hoz: élesen bírálja Hervét és Vanderveldét,
akiket a „gyarló, emberi hiúság a bársonyszékhez kovászolta", és idéz nacionalista
szellemű megnyilatkozásaikból. („Szent háború a közös ellenség, a német ellen!"; „Csak
emberek esnek el, a nemzet fennmarad!")
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A sorozat két következő cikkében a forradalom kirobbanásának lehetőségét vizsgálja
meg Oroszországban és Franciaországban. Mindkét írás tagadja a közeli forradalom
eshetőségét, és mindkét országban megvizsgálja ennek okait is — sajátos nézőpontból és
eredménnyel.
„Az általános és igazán nagy orosz forradalomnak, amely a cári despotizmust megdöntené, még nem jött el az ideje. (. . .) És mindaddig, amíg Oroszországban 1000 ember
közül 800 minden kultúrától elzárva, csupán jószága társaságában a földművelésből él,
addig az anarchisták és szindikalisták harci riadója pusztába küldött hatástalan lárma
marad." Tehát Kassák véleménye szerint — és ez forradalom-koncepciójának maradandó
eleme lesz a későbbiekben is — csak a tudatos (osztálytudatos), ideológiailag és szellemileg
kiépített individualitások kollektívája „érdemli ki" mind etikailag, mind történetileg
(tehát potencialitása ezzel lesz reális akció-lehetőséggé) a viszonyok gyökeres megváltoztatásának J o g á t " . Következésképpen a szellemileg a végsőkig elmaradott orosz tömegek
ennek a hosszú útnak még csak épphogy az elejére léptek, s egyelőre a háborúban
„föláldozzák magukat a nagy szlávság diadaláért, amihez pedig nekik szigorúan törvény
szerint soha semmi közük sem volt"; így az orosz forradalom csupán délibábos elképzelés
lehet. (Az 1917-es események köztudomásúlag ellentmondottak ezeknek a következtetéseknek; ennek ellenére Kassák a minőség elvét hangsúlyozó forradalom-koncepció
felülvizsgálatára nem vállalkozott, s később a Tanácsköztársaság bukása megerősíteni
látszott elgondolásait.) Mindezeknek tudható be a cikk végkövetkeztetése is, mely csak az
Oroszország részéről elvesztett háború után tudja elképzelni a forradalmi változást: „. . .
évtizedek óta hiába való forrongások eredményes terjedését csak az idegen seregek
győzelme hozhatja meg".
Jóval színvonaltalanabb a francia állapotokat ismertető írás; magját a francia munkásosztály széttagoltságának és háborús hisztériájának a magyarországival analóg helyzete
(illetve ennek az analógiának a sugalmazása adja). Kassák szerint a francia mozgalom által
kiszolgált nacionalista és revansista taktikázás felszámolta azt a talajt, „amelyre saját
társadalmukat építhették volna". Erre vonatkozólag idézi a szocialista Szajnaföderáció
egyik megnyilvánulását: „A szocialista Szajnaföderáció folytatni fogja feladatát és fölszólítja híveit, az egész szocialista munkásságot, hogy teljes erejükkel teljesítsék kötelességüket a hazával szemben."
A leggyengébb vonása a cikknek az a Kassáktól teljesen szokatlan pszichologizáló
attitűd, mely egyébként a korszak szellemi divatjának kurrens eleme: a „fajok, népek és
nemzetek lelki vonásainak" megállapítása s ezekből messzemenő következtetések levonása. Szerencsére Kassák későbbi gondolkodásában ez még csak nyomokban sem igen
marad fenn, és ugyanakkor előzménye sincs 1914-ig a feltárható anyag tanúsága szerint.
Ebben a cikkben valószínűnek látszik a Magyarországon nagy népszerűségnek örvendett és a modern szociálpszichológiai gondolkodás úttörőjének tekintett - Le Bon közvetett
hatása, akinek főműve, „A tömegek lélektana" szellemi divathullámai messze gyűrűzhettek. Ez a mű taglalja többek között azt a „megdönthetetlen igazságot, mily határozó
szerepet játszik a faj, azaz bizonyos erők évszázados fölhalmozódása" — olvashatjuk egy
„tudós" bevezetésben.
Kassák Franciaország teljes pusztulását jósolja, s más fajlélektani vizsgálódások alapján
állítja: „ . . . a halálthozó okok rengetegében legnagyobb szerep a faj fizikai meddőségének
és a lelki dekadenciának jut". Vagyis „a nemzet lelkében van a pusztulás oka".
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Gondolatilag rokona — mivel tulajdonképpen továbbépítése a francia helyzetképnek —
a negyedik cikk. A háború értéke nálunk és - náluk megkísérli megadni a választ arra a
kérdésre, hogy „magának az életét áldozó tömegnek, az egyetlen erőanyagnak a számára
mi értelme és értéke van a háborúnak? " A kérdésfelvetés azonban megfelelő tudományos
— ha mégoly esszészínvonalú — választ sem kap ebben az írásban. Az osztályszempontú
logikát az elemzett pszichologizáló kitételeknek utólagos megfontolásával próbálja meg
összeegyeztetni. Itt olvassuk: „A mai háború egyetlen elfogadható oka ( . . . ) csak a nép
gazdasági helyzetének megjavítása, vagy megvédése lehet." Kassák teljesen félreértelmezi
a háborús szituációt: szerinte csak a hármasszövetség államai mögött állnak „gazdasági
érdekből egységbe keményedett erők"; az antant (Anglia kivételével) politikai presztízsből (!) viseli a világháború terheit — következésképpen „az egész latinság végleges
összeomlása" több mint valószínű.
Mintha az imperialista háborúk valamikor is a nép gazdasági helyzetének figyelembevétele miatt robbannának ki (akár a hármasszövetség, akár az antant oldalán)! Gazdaság és
politika ad absurdum szembeállításával Kassák odáig jut el, hogy az egyik oldalon
kizárólag gazdasági, a másik oldalon kizárólag politikai konzekvenciájában látja az ellentéteket. Más szavakkal: a mi háborúnk par excellence gazdasági küzdelem ( s emiatt
minden valószínűség szerint győzelmes lesz); az antant — ugyanebben a háborúban — par
excellence politikai harcot folytat. A pszichológiai szál beleszövése ebbe az amúgy is torz
konstrukcióba egészen odáig juttatja el a gondolatmenetet, hogy a háború esetleg
„igazságosabb" a központi hatalmak oldaláról, mint az antant részéről. (Gondoljunk a
,,népérdek"-re!) „Amint látjuk tehát, az antant hatalmaknak legkevésbé sem volt életszükséglete a háború, és a hármasszövetség győzelmével, vagy elbukásával arányban az ő
győzelmük, vagy elbukásuk a népnek magának egyformán csak veszteséglistát jelenthet."
— állapítja meg igen találóan. Az egész építmény összeomlik azonban, mikor ugyanezt —
tudniillik azt, hogy a népnek mind a győztes, mind a vesztes háború csak veszteséget
jelenthet — nem tartja alkalmazhatónak a németek (ill. a központi hatalmak) oldalára: „A
cári barbársággal és a francia dekadenciával szemben náluk a tiszta életerő és a meglevő
javak védelmére a szociális szolidaritás vezeti a seregeket. És azt hiszem, ezt az általános
magasabbrendű igazságot nagyjában a monarchia hadviselésére is alkalmazhatjuk."
Tragikus kórképe áll 'előttünk annak, hogy a pszichologizálás, a fajok és nemzetek
„lélektanáénak közhelyei (dekadencia, barbárság stb.) miként fordítják visszájára Kassák
logikáját; hogyan jut el egészen a háború ,jogosultságáénak latolgatásáig - a közvetett
apologetikáig, ami egyben a cikksorozat eszmei mélypontját jelenti.
Ebből a perspektívából látszik csak igazán, hogy milyen nehézségek leküzdésével
lehetett az apologetikus tudattartalmakkal áthatott légkörből az igazi individuális gondolkodói teljesítményig — túl minden korhiedelmen — újra előrekapaszkodni: az ismét
kivívott aktív antimilitarizmusig. Bizonyítékai mindennek még az Új Nemzedék-beli
cikkek utolsó darabjai, de különösen A Tett számai. Érdekes összevetés adódik itt Kassák
ugyanebből az időből való verseivel, melyek azt tükrözik, hogy művészi fejlődését nem
befolyásolták kedvezőtlenül a különféle politikai megállapításai. (Adalékul szolgál így az
alábbi idézet ahhoz is, hogy az ideológusi pálya és a szépírói tevékenység — bár természetesen vannak közvetítések a kettő között — nem mindig korrelálnak, s így a merőben
más formanyelvi princípiumot képviselő műalkotások „magyarázata" a politikai állásfoglalások alapján gyakran vezethet zsákutcába.)
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„Mint vad gyerekek, vakon játszanak a halállal
Csak jo emlékük a puha, asszonyszagú ágy.
Éjjel nem tudnak aludni, nappal nem tudnak
kacagni
(...)
A katonak fehér galambot lesnek és vérükkel
itatják a földet.
(...)
És az eszükbe máglyát szúr a kibukkanó nap
Az ágyúk acélkórusa értelmetlen dalt énekel a
katonáknak,
Értelmetlenebbet es bolondítóbbat, mint a részeg
tenger."
(Marsisten nyája)
Kassák két cikkben veti vizsgálat alá az angol mozgalom helyzetét. Itt látja egyedül
lehetőségét a forradalom kirobbanásának, mivel az angolok a háború kezdetétől fogva
következetes antimilitarista politikát folytattak: „Amíg a világ többi szociáldemokratái K.
Kautskynak a „Neue Zeit"-beli, a háborúról véleményező cikkéhez igazodtak, addig az
angolok a saját szemüvegükön át nézték a dolgokat és úgy a saját maguk, mint az egész
emberiség érdekeinek konklúziójaképp a béke propagandáját fogadták el." Az angolokról
szóló cikkeiben Kassák újra megtalálja azt az egyetlen elméleti következetességet biztosító
alapelvet, mely köré gondolatait felépítheti: az internacionalizmushoz való viszonyítás
mércéjét. Kassák ebben a cikkében azt sejteti, hogy radikális és antimilitarista angol
munkásság az általános hadkötelezettség bevezetésére könnyen forradalmi megmozdulással válaszolhat.
A Disszonanciák című írásnak nagy jelentősége — és ennek kapcsán kiemelhetjük, hogy
ez általában is jellemző az Új Nemzedék-beli Kassák-cikkekre —, hogy eredeti dokumentumok szövegét közli igen precízen és nagy terjedelemben; olyanokét is, melyek
egyenesen antimilitarista kiáltvány-jellegűek, s így mintegy közvetve elemezve Kassák
„átadja" az üzeneteket. írásaiban mindig találunk lázító pozitív példákat is; az áruló
szociáldemokrata vezetőkkel (Vandervelde. Hervé stb.) állítja szembe az angol Burns és a
német K. Liebknecht elvhűségét és emberi magatartását.
A cikksorozat csúcspontja az Új Nemzedék 1915. január 29-i számában megjelent Az
Internacionálé és a háború című írás. Tömören és logikus okfejtéssel végigvitt szellemi íve
mintegy összefoglalása Kassák kiérlelődött antimilitarizmusának. Az Internacionálé
háborúval szembeni tehetetlenségét vizsgálja meg, az okokat keresve. Ismét a hazug
prófétékat, apostolokat teszi felelőssé a történtekért és emberi-etikai alkalmatlanságukat
hangsúlyozza.
Maga a cikk tulajdonképpen Kautsky ideológiai manőverének leleplezése, amely arra
irányult, hogy elhomályosítsa a valós helyzetet, a súlyos politikai „engedményeket"
elbagatellizálja, és felmentse az Internacionálé vezető politikusait és funkcináriusait a
felelősség alól. Igazi publicisztikai erényeket csillogtat itt Kassák — előlegezve a későbbi,
saját lapjai körül kavargó polémiákat —; látványosan fedi fel Kautsky írásának belső
logikai ellentmondásait. Többek között azt a tételt is megdönti, melyet maga is képviselt
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„A háború értéke nálunk - és náluk" című - már említett - cikkében. Azt tudniillik,
hogy egyes országok győzelme esetleg kedvezően befolyásolná a munkásság fejlődését.
„Ha ez így van — mármint az előző tétel —, akkor tegyük föl, hogy két háborús állam
közül az abszolutisztikusabb marad a harctéri győző, s ha ennek a proie tarjai részt vettek
a harcban, a demokratikusabb ország proletárságát nem ők kényszerítették-e a saját
despota kormányuk alá?" Az ilyen módon gyakorolt kritika egyúttal önkritikává is lesz,
és a szellemi engedményeket tükröző „kitérők" után megerősíti az első cikkben — „A
szocialisták és a világháború" — elfoglalt konzekvens álláspontot.
Az utolsó három írás jelentőségében nem versenyezhet az eddig részletesen elemzettekkel. Meglehetősen impresszionisztikus „állapotrajzolatok"; az Amit az utca beszél
arról tudat, hogy a tömegek is kezdenek felocsúdni a háborús mámort felváltó közönyükből 1915 tavaszán. A természet változása magára ijesztette az embert: „A tavaszi szellő
megnyitotta a szagos kórházszobák ajtóit s a csöndes itthoni utcákra kiléptek a kilenchónapos vérözön eleven dokumentumai, a lábtalan és világtalan hősök, akik gyámoltalan
első sétájukkal egész Magyarországba beleoltják nagy nyomorúságukat." Ezeknek a
„tüneteknek" a tudatosítását tükrözi az utolsó cikk — melyet még megelőz Az olasz
szocialisták című írás; ahol antiimperialista béke-kiáltványok szövegét közli Turatitól és
Balabonov asszonytól (oppozicióba állítva a francia és olasz háborús uszítással) — A vörös
karika. Annak reményét fejezi ki itt Kassák, hogy világszerte — és ehhez az indítékot egy
Chicagóból érkezett kiáltveny adta — újra megmozdul a szervezett szocialista munkásság;
a vörös karika „újra egységbe készül, hogy számolni kényszerüljenek vele a világégés
minden rendezői és tapsolói".
A kör a kassáki cikksorozat tekintetében is bezárul így, az antimilitarista állásponthoz
való újra eljutással. Kassák tíz politikai cikkének elemzése után fölmerül a kérdés, hogy az
ezekhez szükséges széles körű tájékozottságot — az európai munkásmozgalom pártjainak,
vezetőinek, frakcióinak pontos ismeretét — milyen forrásokból merítette a cikkek írója?
Túl a lefordított kiáltványokon és manifesztumokon - melyeket gyakran idézetként
használt föl — hogyan láthatta az egyes személyiségek politikai munkásságának megítélésekor azok mozgalmi „múltját"?
Ha nem is kimerítő és teljes adatfeltárást jelent; utalhatunk az Egy ember élete
szavaira: „. . . nemrégen kerültek a kezembe az összekötött példányok. Nagyszerű lap
volt. Azt hiszem, a legjobb, ami magyarul megjelent. A legmodernebb írók írtak bele, ők
közölték először az új orosz, az új lengyel és általában az új külföldi írókat." Kassák itt a
Jövendő című folyóiratra céloz, mely 1903—1906 között Bródy Sándor tulajdonában és
szerkesztésében működött. Főmunkatársai közé tartozott Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza
és később Heltai Jenő is. Bár az Egy ember életében elsősorban színvonalas szépirodalmi
munkájáról van szó, meg kell említeni, hogy gyakran közölt fordításokat olyan szerzők
politikai írásaiból, mint például Vandervelde, Bebel, Enrico Ferri, Jaurès, Elysée Reclus és
Kropotkin. Külön rovatot — „A forradalom" — szentelt a mozgalmi harcokról szóló
tudósításoknak, sztrájkoknak és egyéb a szociáldemokráciát érintő eseményeknek. Az Új
Nemzedék-beli cikksorozat megszületéséhez minden bizonnyal kitűnő „előtanulmány"nak számított a Jövendő néhány írása.
Az Új Nemzedékben közölt Kassák-cikkeknek végeredményben két kiemelhető mozzanata van az ideológiai pálya további állomásaival összefüggésben. Az egyik: az első
politikai-publicisztikai erőpróba által kialakított kassáki vitatkozó-újságírói stílus és a
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Szabó Ervin hatás (terminológia és elmélet) individuális-gondolkodói szintézisbe foglalása.
A másik: a háborúval és a szociáldemokráciával kapcsolatban ,letisztuló" koncepció
konkretizálódása: az aktív antimilitarizmus és internacionalizmus kassáki elve, melyeknek
fórumává — szellemi mozgalommá szélesedve — az 1915. november 1-én Kassák szerkesztésében meginduló A Tett vált.
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ВАТА IMRE

A V Á L A S Z A K É T HÁBORÚ KÖZÖTT
(1934-1938)

Irodalmi folyóiratot elégedetlen fiatalok szoktak alapítani, mióta világ a világ, vagyis
amióta irodalmi folyóiratok vannak. Ilyen elégedetlen csoport volt a húszas évek
Debrecenében az is, amelyik előbb irodalmi társaságot, majd nyomban folyóiratot
alapított a maradandóság városában. Volt pedig irodalmi társaság, Csokonai Körnek
hívták, amelynek szelleme tűrhetően liberális volt. Liberális, mert a javarészt konzervatív
tagság eltűrte, nem bánta, hogy a modern irodalmi szellemet képviselő Nyugat - Babits
Mihály — egyes tagok kedvéért a Kör vendége legyen. Igaz, hogy a vendég — éppen Babits
— a századelőn ugyanannak a Négyesy-szemináriumnak volt a tagja, mint a Kör dísze,
Oláh Gábor. Kardos Albert volt a Csokonai Kör másik fontos embere. Az ő kisebbik fia —
Kardos Pál — pedig egyetemi i-'.őadásait hallgatta Babitsnak. 1919-et írtak akkor, és Babits
professzor tanársegédje az a Szabó Lőrinc volt, aki innen — Debrecenből — indult
ugyancsak a pesti bölcsészetre; itt, a református gimnáziumban érettségizett, s épp azokkal
együtt, akik a húszas évek végén szűknek találták a Csokonai Kört, és új irodalmi társaságot alapítottak.
1927-ben alakult meg az Ady Társaság. Ugyanez év látta születni és elhalni az irodalmi
folyóiratot is, az Alkotást. Ady nevével vált ki a fiatalság a Csokonai Körből, s azt se
mondhatni, hogy haraggal. Mire ők Ady nevében egyesültek, Ady nevétől volt hangos az
ország valamennyi szellemi fóruma. Igaz, hogy a debreceni Ady Társaság alapítói közt
olyanok is voltak, akik már az első világháború előtt esküdtek Adyra. Juhász Géza
érettségiző diák korában — 1912 körül — már Ady-rajongó volt; Kardos László pedig
1922-ben nyomatta ki doktori értekezését A huszonegy éves Ady Endre címmel. Ők
ketten idősebbek voltak az Ady Társaság alapítóinak zöménél, idősebbek valamivel
Gulyás Pálnál is, aki a Társaság elismert vezére lett, mert ő volt köztük a költő. Az ő
akarata volt a Társaság neve, az ő Ady-képe lett a társaság programja. Nem sokkal utóbb
ez az Ady-kép, a kép diktálta program lett a Társaság belviszályának az oka is. Mert
Juhász Géza és Kardos László másként ítélte meg Ady helyzetét a modern irodalom
körén, a Nyugatban, mint Gulyás. Ady a Nyugatban nem lehetett igazán otthon, vélekedett Gulyás Pál; Ady és a Nyugat szétválaszthatatlanok, vallotta Juhász és Kardos
László. A véleménykülönbség utóbb, a harmincas évek szellemi bonyodalmainak közepette annyira megbokrosodott, hogy végül szakításig vezetett. 1938-ban kivált a Társaságból néhány alapító tag, köztük Kardos László, s lemondott a Társaság elnöke, Juhász
Géza. De már 1934-ben is érezhető volt annyira a belviszály, hogy az Ady Társaság nem
lehetett a Gulyás Pál kezdeményezte folyóirat, a Válasz otthona.
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На 1927-ben meg is bukott az Alkotás, az Ady Társaság vezetése nem mondott le róla,
hogy irodalmi folyóiratot is alapítson. S ahogy a Társaság több akart és tudott is lenni
helyi érdekű irodalmi körnél, a lapalapító vágyban is ott lobogott az ambíció: országos
érvényű vállalkozás legyen az! Kedvezett az idő is e vágynak. A Nyugat körén belül is ott
hevült a fiatal lelkek lapalapító álma. S aki kivált a Nyugatból, mint Szabó Lőrinc is,
rögvest lapalapításon buzgólkodott. De a Pandora — Szabó Lőrinc buzgalma — nem
tudott megöröködni, a fiatalok lapalapító ambíciója minduntalan letört. Még a Németh
László kezdeménye bizonyult a legéletrevalóbbnak. Ő a Tanút akkor indította meg, mikor
már minden fórumnál kitelt neki. A Napkelet, a Protestáns Szemle után a Nyugatba
került hangadó kritikusnak, de ott se lelte a helyét. Akkor vágott neki merészen a
Tanúnak, addig csinálja egyedül, míg nemzedéktársai is kedvet kapnak, s utána erednek, s
a lapot átadhatja nekik. Nem ez történt. Az „új szellemi erők organizátora" nem tudta
összefogni nemzedékét.
Olykor-olykor még fölcsillant pedig benne az összefogás reménye. 1932-ben is, midőn
a debreceni Ady Társaság meghívására irodalmi estre mentek néhányan az új generáció
köréből, s a társaságban ott volt Németh László is. Ezen az úton, de főként Debrecenben,
a Déri Múzeum előadói pulpitusán, még inkább az est utáni vacsorán, Gulyás Pál mellett
ülve, azt érezte a nemzedékszervező, hogy itt a pillanat. S nemcsak azért, mert mintha
Debrecenben megmaradt volna a pesti Pilvax néhány asztala, hiszen azt azért Németh is
érzékelte, nem a város veszi körül őket, hanem csak néhány család; sokkal inkább azért
érezte a pillanatot Németh László, mert Gulyásban annyi visszhangzást tapasztalt saját
elképzeléseire, mint nemzedéktársban soha. E vacsorán, a fehér asztal mellett barátság
született; Gulyás Pál és Németh László barátsága.
Előbb csak azt tisztázták, hogy a Napkelet irodalmi pályázatának zsűrijében Németh
László már találkozott Gulyás Pállal, meg Juhász Gézával is. Igaz, nem a zsűriben, hanem
a zsűri elé tett anyag jóvoltából. A Testvérgályák című versgyűjteményt a debreceni Hajó
utca 8-ból küldték; sógorok pályáztak a közös kötettel! Azután megeredt a gátlásos
Gulyás nyelve is, és Németh László nem kicsiny örömére elővette azt a vaskos füzetet,
amelybe az Emberi színjáték olvastán támadt reflexiói voltak jegyezve, s mondta, mondta
megállíthatatlanul. Ez kiváltképp jólesett Németh Lászlónak, aki a fővárosi irodalmi
világban ilyet akkor sem tapasztalt, mikor még benne volt a sodrásban. A debreceni költő
viszont nem ismerte az Emberi színjáték szerzőjének valódi helyzetét. S a következő
években — 1933-ban, 1934-ben - a Nyugat — éppen Babits! — még jobban egymáshoz
sodorta Németh Lászlót meg Gulyás Pált. Amit Gulyás Pál verseskönyvéről, a Tékozlóról
a Könyvről könyvre lapjain megírt, s amit tőle Németh László az Ember és szerepért
kapott, épp elég volt barátságerősítőnek.
Sok mindenről eshetett szó a fehér asztalnál, de Gulyás álmáról, a folyóiratról még
semmi. Csak 1933 őszén sűrűdnek meg a levelek Debrecenből, s valamennyi a folyóirat
tervét részletezi. Gulyás fölajánlja Németh Lászlónak az együttműködést. Vegyen részt a
debreceni folyóiratalapításban, hiszen ez a résztvállalás már önmagában garancia lehet
arra, hogy a tervezett lap nem lesz provinciális. Németh László viszont vonakodik. Ott van
a Tanú, elég azt csinálni! Abból se lesz nemzedéki vállalkozás, pedig arra szánta volna!
Nem alkalmas a nemzedék közös munkára! Mégsem akarja azonban Gulyás lelkesültségét
lehűteni. Nem íija meg neki valamennyi rossz tapasztalatát, nem szeretné megmutatni
neki azt a szomorú helyzetet se, amiben ő — Németh László — van. Gulyás tehát
reménykedhetik.
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Hamar kiderül, hogy nem is bizakodhatik másban. Akikre Debrecenben számíthat,
főként a lap anyagi megalapozása dolgában, azokról rövidesen megtudhatja, hogy a
jószándék mögött csak „fenn az ernyő, nincsen kas" van. Németh László viszont váratlanul
kedvező anyagi helyzetbe kerül. — Kodolányi János szigorú hangú rádiókritikáira Kozma
Miklós előbb dzsentriként reagál, korbácsot emleget, de aztán, Bajcsy-Zsilinszky közbelépésére — elgondolkozik. Sógora révén összeköttetésbe jut Illyés Gyulával, Németh
Lászlóval, s az utóbbinak fölajánlja a Rádió irodalmi osztályának vezetését. A Tanú mellé
az irodalmi műsorok szerkesztése járul, s a debreceni zaklatás, nem hagyhatja meghalni a
debreceni folyóirat tervét!
Pongrácz Kálmán, akkor az Ady Társaság titkára, nyílt levelet ír Németh Lászlónak.
Nem azt ígérte-e, ha a Tanú első évfolyama lezárul, új program lesz, és munkatársakat von
be a szerkesztő a munkába? „Szállást csinálni mentél — írja Pongrácz - , nem elzárkózni."
S példájával szívet talál: „Osvát Ernő irodalmi altruizmusa nélkül nem lett volna azzá a
Nyugat, amivé mégis lett és kifejlődött — Németh László altruizmusa nélkül sem lehet
tehát a Tanű az, aminek alapítója szánta, és amilyen szerepkört számára kijelölt." Ez a
nyílt levél lökte az elhatározásig Németh Lászlót; most vállalja föl az új lapot; mostantól
már csak a lap gondjáról levelez Gulyással.
Anyagi gondok? Már abban is segíthet Németh László. Fizetése a rádiónál magas.
Ebből szakít le többször is a Válasznak 1934-ben. Harmadik szerkesztőtársat keresnek.
Németh Lászlónak jut eszébe Fülep Lajos. Ő a harmadik, hogy Debrecen és Pest után a
Dunántúl is jelen legyen a lapban. Meg a földkérdés! A parasztság állapota, az állapot
mélypontja: az egyke-probléma! A pusztulás Dunántúlon! Mióta Illyés Gyula ezt a
pusztulást megrázó tanulmányban jelezte — Nyugat, 1933. Pusztulás —, az érdeklődő
irodalmi közvélemény tudhatta azt is, hogy Illyés írását Fülep sugallta. Fülep, mint
Hídvégi István és Kiss Géza Kákicson közvetlen közeli tanúja volt az ormánsági egykézésnek. Fülepet Illyés nyomán fölkeresi Zengővárkonyon Bajcsy-Zsilinszky is, Kodolányi
társaságában. Föl Németh László levele a kéréssel, vállalja az új lap társszerkesztését.
Fülep Lajos a belső emigráció éveit morzsolja Zengővárkonyon. A várkonyi református
eklézsia papja. Kapcsolatban van Péccsel, az egyetem — a bölcsészet — magántanára.
Lovaskocsin jár be speciálkollégiumait megtartani. Riadtan figyeli az egyke körül kavargó
hírverést, és parasztjait, akik nem veszik jónéven, hogy Fülep, a pap kiadta őket. Nehezen
viselik, hogy bajukat teregetik. Németh levelére mégis kedvező választ ír. Kinőtt ugyan
már abból az életkorból, mikor az írástudó folyóiratot szokott alapítani, de Németh
László Tanúja kedvező benyomást tett rá, s Németh levelében is többről van szó, mint
fiatalok gründolta szépirodalmi vállalkozásról. Fölvállalja a társszerkesztést, s rögvest
bekapcsolódik a laptervezésbe.
Debrecenben a címadáson folyik a vita.
Németh László adott nevet a lapnak, még annak ősköd állapotában. „Ez a kérdés,
válasszatok!" — jut eszébe valakinek, talán Juhász Gézának. Mire Németh így folytatja:
„A kor kérdez, válaszolni kell! Legyen hát Válasz!" De aztán megriad a címtől. Levélben
írja Gulyásnak: „Sokat forgattam a folyóirat nevét, általában az a vélemény alakult ki,
hogy a Válasz nem maradhat meg; pökhendi és kihívja a »ki kérdezett?« megjegyzést.
Van azonban egy ajánlatom, amely a tudatom sarkában jelent meg először, de napról
napra jobban tetszik. Szerénysége mögött ott feszeng a tragikus erőfeszítés; csak kisérlet,
semmi biztosat nem ígér, de akik csinálják, érzik, hogy ez talán az utolsó kísérlet. Ha ez
*
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nem tetszik, legyen Sors és írás. De minél többet gondolkoztam, annál biztosabb, hogy a
Kísérlet jó, talán épp oly jó, mint a Tanú." Javasolja utóbb a Vitorla címet is, Petőfi
olvasása közben asszociálta. A korszelek fújnak, az ország hajója ingadozik; a vitorlába a
korszelek fúnak, a vitorlát azok dagasztják! Fülep is beleszól. Dunavölgye, Petőfi,
Kazinczy — ezek az ő javaslatai. Ennyi habozás után már-már a Vitorlánál ragadnak,
mikor jön Németh Lászlóhoz Gulyás levele, s benne az anekdota. Vitorla! — legyen hát
Vitorla - kiált föl Gulyás, mire másik sógora, Szabó István így replikázik: „Pelenka".
Mert fiatalok, hát megkaphatják a Vitorlára a gúnynevet. Maradjon hát a Válasz! A te
gyermeked! — biztatja Némethet, és ebben is maradnak.
Van már cím, van szerkesztőség, vajon van-e programja is a lapnak? — Gulyás Pál
elképzelését az Ady Társaság nem támogatja. A Nyugat ellenében és Ady nevében —
ahogy Gulyás képzelné — nem vállalja a Társaság a leendő Választ. Németh László nélkül
a lap meg se születik. Neki a programról is részletekbe menő elképzelése van. A hungarológia e program kerete és szerkezete. A kisebbségi magyar irodalom számontartása, a
vidék kultúrájának figyelése és szervezése. Felkutatandók a vidéki csoportok — írja
Gulyásnak —, de vigyázat, nehogy Budapest elleni förmedvény legyen belőle. A
hungarológia programkeretbe belefér a nemzeti önismeret, a földkérdés, a telepítés, az
egyke, s a harmadik szerkesztőtárs, Fülep Lajos ezeken a pontokon kapcsolódik egyetértéssel a vállalkozáshoz.
Ám ahogy Gulyást az Ady Társaság, Németh Lászlót pedig a nemzedék hagyja cserben.
A nemzedék másik „dudása" — Féja Géza — azt mondja Gulyásnak: „Ne Némethtel
érintkezzetek, velünk érintkezzetek!" Mire Gulyás: „Akkor áll a vásár? " Féja pedig:
„Természetesen, akkor rendben van minden." Hogy kik azok a „velünk"? A paraszt írók.
Németh Lászlónak pedig épp ez idő tájt — 1934 tavaszán vagyunk — jelent meg
viharkavaró Sznobok és parasztok című írása a Magyarországban. Móricz is megglosszázta.
Az őstehetség mítoszával hadakozik Németh, ezért aztán Féja csak akkor hozza a
parasztokat a Válaszba, ha Németh László nem lesz ott. Baja van Némethnek más oldalon
is. Ignotusról és Hatvanyról írt tanulmányaiért, a Kalangyában folytatásokban közlött
önéletrajzáért, az Ember és szerepért Zsolt Béla, majd Hatvany támadja, s utóbbi
egyenesen „a szellem különítményesé"-nek titulálja. Ez éppúgy nem használ a Németh
nevével is jegyzett Válasznak, mint az ugyancsak Németh kezdeményezte vita a marxista
baloldallal, a kolozsvári Korunkkal. Féja nem hozza a parasztokat, amíg Németh László
benne van a debreceni lapalapításban? Veres Pétert Gaál Gábor is óvja a Válasz fiataljaitól.
Gulyás mégis kitart Németh László mellett. Debrecenben ő is olyan magányos már,
mint Németh László az országban. Fülep Lajos pedig nem sokat tud azokról az ellentétekről, amelyek most — 1934-ben - az irodalmi életet darabokra szabdalják. Vagy nem akar
tudomást venni azokról. Illyés cikke az 1933-as Nyugatban a dunántúli egykéről Fülep
segítsége híján nem igen született volna meg. Hogy megjelent, olyasféle lett belőle, „amit
Magyarországon mozgalomnak neveznek. . . Mintha tűzpróbán mentem volna át, megismertem a magyar szellemi élet hevét." — írja Illyés 1934-ben, a Pusztulás megjelenésének következményein meditálva.
Fülep cikke a Válasz első számában viszont nem az Illyés emlegette „mozgalom" és
hév szellemében íródott. A Nemzeti öncélúság — ez Fülep tanulmányának a címe —
ellentmond az egykével kapcsolatos mozgalomnak és hévnek. Sőt. Nem egyezik ez az írás
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Gulyás elképzeléseivel, Németh László programnézeteivel sem. Fölfogható úgy is, mint
erőteljes beleszólás az egyke-problémából fölbuijánzott népi-urbánus vitába. Mégse lett
igazi visszhangja. A vitázok nemigen figyeltek egymásra, mind a magáét fújta, s ha Fülep
nem távolodik el a Választól az első szám megjelenése után, szerkesztőtársai sem veszik
észre, hogy más nótát énekel. Apró-cseprő dolgokon támad viszály Fülep és szerkesztőtársai közt, amiből viszont Fülep lényeges konklúzióra jut. Nem szépirodalmi folyóiratot
alapítani jött ő Debrecenbe! Kinőtt már régen az irodalmi élet gyermekes belviszályaiból!
Visszahúzódását Németh viszont úgy fogta föl, mint a hamar lobbanó láng hirtelen
kialvását.
Nem volt a Válasznak igazi programja! — ez látszik utóbb a hirtelen szerkesztőségi
bonyodalomból. A Válasz egy nemzedék lapja lehetne? Igen, de a nemzedék nem
hajlandó együttműködni. Földosztás, telepítés, egyke és tovább! — a nemzet sorskérdései? Igen, de ahányan vannak, annyiféleképp látnak és szemlélnek. 1934 őszén már
Gulyás Pál is rezignált levélben reflektál az éppen megjelent számra. Most látja először!
Németh László akarva-akaratlan kerül olyan helyzetbe, hogy magának kell csinálnia a
lapot. A Tanút írja, ezt — a Választ - egyedül szerkeszti, sőt, már finanszírozza is.
Gyakorlatilag elszakadt a Válasz Debrecentől, s télen már szerkesztőt keresnek azok,
akiknek fontos a megszületett „nemzedéki folyóirat" további sorsa.
Most találjuk ott Illyést is a lap körül! Ő javasolja szerkesztőnek Németh Imrét, akivel
az egyke körüli viták során ismerkedett meg. Legyen a Válasz a fiatal nemzedéké, de
szerkesztője olyan, akinek személye nem akadálya a generáció fölvonulásának. Németh
László keserű ugyan, de egyetért Illyéssel, és Németh Imre elvállalja a szerkesztést. Ő a
Magyar Országos Tudósító szerkesztője, befolyásos és sikeres ember; a húszas évek elején
ott volt Bajcsy-Zsilinszkyvel együtt a Szózat szerkesztőségében, utóbb a Bartha Miklós
Társaságban. Bajcsy-Zsilinszky közvetlen körében most is, de nem annyira távol Gömbös
körétől, mint Zsilinszky. Kozma Miklóssal is szoros kapcsolatban van, s ő közvetít a fiatal
írók és Kozma közt, mikor utóbbi találkozni óhajt velük. Ez a találkozás szülte Németh
László rádiós kinevezését is. Az Új Szellemi Front előzményeit kell látnunk ezekben a
téveteg kapcsolatkeresésekben.
Németh Imre úgy vállalja föl a Válasz szerkesztését, ha mind Németh László, mind
Illyés Gyula továbbra is a lap szellemi irányítója marad. Maga viszont — befolyásos ember
lévén — rövid úton megszerzi a lapnak a miniszterelnökségi engedélyt. így lesz Németh
Imre a lapnak nemcsak szerkesztője, hanem kiadója is. A miniszterelnökségi engedély
nemcsak azt jelenti, hogy most évi tizenkét alkalommal is megjelenhetik a Válasz, hanem
a postai terjesztés kedvezményét is. Németh Imre előfizetek toborzásába kezd. Mert eddig
nem sok előfizetője volt a lapnak. Előfizetőt azonban ott kereshet, ahol az Új Időket
olvassák, vagyis a középosztály körén. A Válasz természetesen épp erre a rétegre is
szeretne hatni. Kérdés, hogy kell-e ez a valóságismeretre törekvő irodalmi lap az illúziókba
és tehetetlenségbe merült középosztálynak. Németh Imre levelet ír a főváros polgármesteréhez. Jellemző, ahogy a lapot minősíti levelében: „. . . a Válasz című szépirodalmi,
kritikai és nemzetpolitikai folyóirat gárdájába tömörült az a fiatalabb magyar író- és
tudósgeneráció, amely egy egészségesebb emberi és magyarabb öntudat kialakítását tűzte
ki célul maga elé. . ." S azért kéri a polgármester, vagyis az állam támogatását, mert: „Ez a
fiatal generáció, amely a maga lapjának megalapításához semmiféle olyan rendkívüli
támogatást nem kér és nem fogad el, amilyent hasonló lapvállalkozások alakulásakor
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keresni szoktak, csupán előfizetési díjakból kívánja fenntartani azt az orgánumot, amely a
magyar nép legsúlyosabb problémáira keres a legemelkedettebb szempontokból választ."
A lap nem akarja a tőkéhez kötni létét, ám kénytelen olvasóközönséget keresni, s ezt a
középosztály körében remélheti reálisan. Antikapitalizmus és romantika vezeti vissza a
lapot oda, ahonnan el akart szakadni. Németh Imre a középosztály képviselője, noha
reformer eszmék hatják át, s jószándéka nem kétséges.
Mégis hamarosan lemondani készül. Lemondásának indoka az, hogy indul az 1935. évi
tavaszi képviselőválasztáson. Arra azonban hajlandónak mutatkozik, hogy a lapnak
továbbra is kiadója maradjon, a lapengedély különben is az ő nevére szól. Újra szerkesztő
kerestetik. Németh Imre Ortutay Gyulát ajánlja, a Válasz írói azonban mást keresnek, de
azt a mást nehezen találják meg. Most is Illyés segít a Valasz kátyúba rekkent szekerén.
„Emlékszem — írja a Sárközi-nekrológban — az éjszakába nyúló tanácskozásra, amelyet
most visszanézve a mozgalom első nagy fordulójának kell látnunk. A sokfelől összegyűlt,
de össze nem állt, mert változatlanul sokfelé húzó tábor a válság mélyére jutott. Ha a
Válasz a mozgalom harci kocsijának neveztetett, ezt a szekeret már kerekeire szedtük s úgy
látszott, nem lesz, aki mégegyszer összerakja, nem akad többé, aki vállalni meri a
szerkesztő idegnyűvő posztját. Már indulóban voltunk, kezünkben — a búcsúzó kézfogás
helyett is - a leakasztott kalap. Utolsó kísérletül neki dobtuk oda (Sárközinek! - В. I.) a
szekérroncsot. Összerakta, ezzel jártuk meg a következő, a legnehezebb és legeredményesebb útszakaszt."
Sárközi a harmincötös évfolyam 5 . - 6 . összevont számával kezdi a lap szerkesztését, s
1938-ig, megszűntéig szerkeszti a Választ. Németh Imre a lap mellett marad, „mint a
Válasz forma szerinti felelős kiadója". A lapengedélyt nem íratták át, midőn Sárközi
átvette a szerkesztést.
Most lett a Válasz a fiatalabb írónemzedék fóruma, most vált „földosztó " folyóirattá is.
Sárközi személyisege alkalmas volt arra, hogy a széthúzókat összefogja, hogy a torzsalkodásokat elsimítsa. Mint az Athenaeum irodalmi vezetője, ő fogta össze a Magyarország
felfedezése című vállalkozást, mint „urbánus", nem volt vádolható elfogultsággal a „népi"
szárnyon sem. Vele még Németh László sem került összeütközésbe, sőt, Sárközi volt az
egyetlen, akinek személye révén Németh a Válaszhoz kapcsolódott.
Sárközi nemcsak szerkesztette a Választ, de mint előbb Németh László meg Németh
Imre, anyagilag is támogatta. A lap Sárközi szerkesztésének második esztendejében —
1936-ban — nyerte el érett karakterét. Az előző évben még eklektikus volt a tartalmi
szerkezete. Harminchatban viszont már a földkérdés és a szociográfia uralta tanulmányrovatát, amely viszont a lapot. A szépirodalmi anyag — vers és elbeszélés — pedig a
fiataloknál is ifjabbak munkáival szaporodik meg, s a teljes irodalmi színképet adja.
S ha a harminchatos esztendő a szociográfia jegyében telik, a következő a Márciusi
Frontnak ád helyet a lapban. E mozgalomnak más lapja is támad. Előbb a Potoczky
Kálmán szerkesztette Híd, utóbb — 1938-ban — a debreceni Tovább. Mégis a Válasz az
első fóruma a mozgalomnak. Itt jelenik meg a mozgalom kiáltványa, itt minden fontos
mozgalmi közlemény, s itt folyik a vita a mozgalom jellegéről. Féja képviseli az egyik
álláspontot, azt, hogy a mozgalom szellemi jellegű és az is maradjon, Erdei a másikat,
miszerint nincs értelme reménykedni egy szellemi mozgalom hatékonyságában, mert
változtatni az adott viszonyokon csak politikai úton lehet.
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Hogy 1938. a lap utolsó esztendeje lesz, az váratlanul éri a Válasz szerkesztőjét éppúgy,
mint a lapot támogató írókat. Sárközi búcsúja az olvasótól, levele Németh Imréhez és
Gulyás Pálhoz bár kíméletesen ismerteti a megszűnés okait, de megmond mindent
világosan. A Németh Imréhez írott levélben anyagi és erkölcsi okokra hivatkozik, de szóvá
teszi a különböző sajtórendészeti intézkedéseket is. Ez intézkedések legsúlyosabbika a
cenzúra megszigorítása. Míg előbb csak utólagos bemutatásra kötelezték a lapokat, most
előzetesen, a terjesztés előtt kell azokat bemutatni. így az elkobzás azt jelenti, hogy az
olvasó darabot se láthat abból a lapszámból, amelyiket elkobzásra ítél a cenzúra. A
Válaszra azonban nemcsak a sajtótörvény, hanem a zsidótörvény is vonatkozik, minthogy
a szerkesztő zsidó származású. Ilyen viszonyok közt leghelyesebb a lapot megszüntetni.
Megszűnni kényszerül a Híd, a Tovább is. Szétszóródik a Márciusi Front. A Búcsú az
olvasótól sem beszél másról: „El kell hallgatnunk anyagi eszközeink fogyatékos volta és
szellemi szabadságunk egyre fokozódó korlátozása miatt." A Gulyás Pálhoz írott levél az
erkölcsi okokra nézve ugyanezeket tartalmazza, csak részletezőbben, s kiegészíti még egy
motívummal az említetteket: „ . . . az az írócsoport, amely a Választ hosszabb-rövidebb
ideig írta, s a lap élén jegyezte, már nem volt egységes. Miközben én a lap legfőbb
feladatának a radikális földreform és ipari munkásvédelem mellett a magyar öntudat
kialakítását s a nemzeti öncélúság minden körülmények közötti védelmét tartottam,
akadtak németekre kacsingató, nácizáló társaink, akik lelkükben már rég nem vállalták a
közösséget a többiekkel, s alig várták, hogy a Választ betiltsák, vagy más módon
megszabadulhassanak közülünk. Tiszta helyzetet kellett teremteni." Másrészt pedig: „Az
idők megsűrűdtek körülöttünk: az ideológiai építgetésre (egy meglehetősen körülhatárolt
körben) nincs idő, ki kell állni a politikai küzdőtérre. Ilyen kísérleteinkre azonban,
amelyekkel mi, független, de védtelen írócsoport próbálkoztunk, a politika kíméletlen
ellentámadással, hatalmi eszközökkel, börtönnel felelt."
Ennyi bőven elég megérteni az elhatározást, hogy a Válasz szűnjék meg. Ám érdemes,
mert igen jellemző az egykori kulturális viszonyokra, az anyagi okkal is foglalkozni.
Föntebb már szó volt a lap anyagi függetlenségéről, most essék szó a lap olvasóiról. „A
Válasz közönsége egyre szaporodott — írja a Gulyáshoz szóló levélben Sárközi —, de
mindvégig nem tudta azt a mértéket elérni, hogy legalább a nyomdaszámlát fedezhessük."
Mennyi olvasója lehetett a Válasznak? - erre nézve Tóth Lászlónak egy Németh Imréhez
írott levele igazíthat el bennünket. „Tájékoztatásul megemlítem még, hogy az idei
évfolyam P 2300-ba került (az 1934-es évfolyamról van szó! — В. I.), jövőre pedig
havonta 3 és fél — 4 ívet adtok, akkor az összes költség nem lesz több 4000 pengőnél, s
miután a postaköltség elenyésző lesz, az ideiekhez képest már 500 előfizető mellett
rentábilis lehet a lap, vagy négy íven felül adhat." Nem volt - nem lett - a Válasznak 500
előfizetője! Sárközi így ír erről Gulyásnak: „A parasztsághoz csak elvétve jutott el a róla
szóló folyóirat, de honnan is fizethette volna meg azt a kis előfizetési díjat is? A
középosztálynak a legszegényebb rétege állt mellénk. A zsidóság idegenül, a nagy, konzervatív keresztény képviselő és birtokosréteg ellenségesen, a nyilas gyanakodva a magas
hangra, értetlenül állt velünk szemben. Legnagyobb hatása kétségtelenül az ifjúságra, az
ifjúság legjobbjaira volt, de ezek persze eltartani nem tudták."
Sárközi búcsúja teljes mértékben magáévá tette Erdei Ferenc A szabadság politikája
című írásának szellemét. Az az írás még a harminchetes évfolyamban jelent meg. Azt írja
Sárközi: „A tollat nem tesszük le, makacsul szorítjuk kezünkben, s folytatjuk munkánkat
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ott, ahol lehet. Minden igyekvésünk az lesz, hogy mögöttünk és mellettünk a középosztály kiválogatott legjobbjaival, mostmár azokkal, akikért küzdöttünk, a magyar parasztés munkástömegekkel kerüljünk szoros, testvéri kapcsolatba. Velük akarjuk megvívni e
sűrített és sürgető percekben küzdelmünket 1. a radikális gyorsütemű földreformért; 2. a
jövedelemelosztás kiáltó igazságtalanságainak megszüntetéséért; 3. nemzeti függetlenségünk megvédéséért."
Egyesül a Válasz a Kelet Népével. Sárközi Gulyáshoz írott levele így jellemzi ezt a
fordulatot: „A Kelet Népét Fej a Géza és Szabó Pál szerkesztik, kívánságukra én is részt
veszek a szerkesztésben, de több okból névtelenül. Többek közt azért is, hogy feltűnés
nélkül, a szakadás látszata nélkül távozhassam. Szerkesztőbizottság nem lesz, ez a
Válasznál sem vált be. Németh László Féja személye miatt nem fog írni — sajnos — a lapba,
de ezt a lehetőséget nem zárta ki. Ő azonban már a Válaszhoz is csak rajtam keresztül
kapcsolódott. Rád okvetlenül számítunk, s a főbb munkatársak még: Erdei Ferenc, Illyés
Gyula, Tamási Áron, Veres Péter, Kerék Mihály, Kovács Imre, Szabó Zoltán stb. lesznek.
A Kelet Népe átveszi a Válasz jól kiépített rovatait, s általában inkább fog emlékeztetni a
régi Válaszra, mint a régi Kelet Népére." A Kelet Népét viszont harminckilencben átadja
Szabó Pál — ő a kiadó-tulajdonos — Móricz Zsigmondnak, aki a saját szerkesztői elképzelését érvényesíti a lapban.
Kezdeti tapogatódzásai után Sárközi szerkesztősége idején volt a Válasz igazán programos, és programjával 1938-ra lett teljesen azonos. Szerkesztői kezdettől politizáltak, de politikájukat a hatalom csak 1937-től kezdve ítélte veszedelmesnek. A Márciusi Front
programját vállaló Válasz, a szociográfusokat egyesítő szerkesztés lett szálka a politikai
hatalom szemében. A harminchetes íróperek, a Féjáé, az Erdélyié meg az Erdeié már
jelezték, hogy a Válasz túllépte a türelmi határt. Harmincnyolcban ismét Erdein a sor. A
szabadság politikájáért megint perbe fogják. Harmincnyolc az Anschluss, az első bécsi
döntés, a zsidótörvény és a sajtótörvény-módosítás éve. Hogy mindez milyen hatással van
a magyar belpolitikára, azt a liarminckilences választás jelzi. Ezen a választáson a nyilasok
a kisgazdapárt rovására törnek előre. Ilyen viszonyok közt a Kelet Népe móriczi programjelszavát is érthetjük: „Ne politizálj, építkezz!" — A Válasz 1938-ban politizált, politikájának jellege akkor már kifejezetten baloldali volt, ezért kellett megszűnnie.
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CZÉRE BÊLA

A MAGYAR T U D A T V I L Á G BETEGSÉGEI
Kolozsvári Grandpierre Emil regényei*

A „csibrákyzmus" (Dr. Csibráky szerelmei)
A doktorátus megszerzése után végleg Budapestre költöző író mindent megtesz annak
érdekében, hogy az alkotáshoz szükseges írói függetlenség anyagi alapjait biztosítsa.
Hivatali állásai — először a Szociográfiai Intézetben, aztán az Iparművészeti Iskolában,
majd a Kisebbségtudományi Intézetben és a Népies Irodalmi Társaságban dolgozik — csak
kezdetben tűnhetnek az akkori bölcsészdiplomások szokásos odisszeájának. Az utolsó
hullám alapján pontosan követhetjük azokat az ügyes manőverezéseket — az időnkénti
leleményes szélhámosságokat is - , amelyek segítségével ezt a valóban szükséges írói
függetlenséget Grandpierre megszerzi és kemény következetességgel védelmezi. így nem
kényszerül semmiféle politikai irányzat kiszolgálására, nem keil írói klikkekhez csatlakoznia, szellemi, politikai értelemben tehát független alkotó maradhat. Ekkor már
rendszeresen jelennek meg elbeszélései, cikkei, tanulmányai, kritikái rangos folyóiratokban, többek között a Napkeletben, a Protestáns Szemlében, sőt a Nyugatban is. (A
Nyugat szellemi örökségét átvevő Magyar Csillagnak már az egyik főmunkatársa lesz.)
Egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a Franklin Társulattal, 1935-től, a Dr. Csibráky
szerelmei megjelenésétől 1941-ig, A sárgavirágos leányig, négy regénye jelenik meg a
kiadónál. A Franklin Társulattal való kapcsolat kialakításában - különösen kezdetben —
nagy szerepe volt Schöpflin Aladár támogatásának is. Rövidesen lektorál és fordít is a
kiadónak, a lektorálásokkal és a regényszerződések előlegeivel később rendszeres fizetést
kap. 1935-ben Németh Antalt nevezik ki a Nemzeti Színház élére, egy ideig Grandpierre a
színháznak is dolgozik, dramatizál; majd Cs. Szabó László és Németh Antal segítségével —
átmenetileg — állást kap a későbbi, a felszabadulás utáni munkahelyén, a rádióban.
A Dr. Csibráky szerelmei (1935) egy látszólag különös egyéniséget, jellemet analizáló
lélektani regény, a pszichológiai realizmus kitűnő alkotása.1 A regény megírásakor
*Részlet egy nagyobb tanulmányból.
1
A Dr. Csibráky szerelmeire már rangos napilapok és folyóiratok egyaránt felfigyeltek. A
Nyugatban (1936. febr. 1 5 3 - 1 5 4 ) Benedek Marcell némileg érzelmes - s ezért az érzelmet számonként - kritikájában az író „közömbös iróniájáról", a „klinikai b o n c n o k ' 4 magatartásról értekezik.
Egészen más a véleménye Kováts Józsefnek, aki két kritikát is szentel a könyvnek. (Ellenzék, 1936.
febr. 2. és Pásztortűz, 1936. márc. 15.) Szerinte Grandpierre „látszólag flaubert-i távolságban tartja
magát hősétől. Biztos fölénnyel, gyakran ironikusan kezeli, valójában azonban vele érez. Az irónia és
az .impassibilité' nem egyég, mint művészien sikerült leleplezése az együttérzésnek." (Ezzel nem értek
egyet - C. B.) Az Erdélyi Helikonban (1936. ápr. 297) Szenezei László arra figyel fel, hogy a regény
„nyugati módszeressége és városiassága mellett is gyökeresen magyar regény", mert „a hiperlojális
hivatalnoki rend a maga önállótlanságával, szűk látókörével, kezdeményezésre képtelen lelki alkatával,
kicsinyes aggályaival a fejlődés kerékkötője, s így lelki fodrainak feltárása és kipellengérezése elsőrangú
művészi és magyar feladat". Nagyon jól látja a Szocializmus 1936. februári számában Fejtő Ferenc,
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Grandpierre A rostaból és A nadrágok lázadásából már ismert tudati problémákat — a
középosztály pszichikai betegségeit, tágabb értelemben az egész magyar tudatvilág kórtüneteit - nagyította fel: egyetlen jellembe applikálva, mintegy karikatúraszerűen, de
mindvégig a szatíra műfajába át nem lépő realizmus határain belül maradva. Műfajilag és
esztétikaüag is hallatlanul nehéz vállalkozás volt ez. Hiszen vannak a regénynek olyan
határesetei, amikor a valószerűtlenné, teljesen irreálissá fokozott jellemparódia már a
szatíra közegét jelzi, s csak a rendkívül logikusan egymásba szövődő pszichológiai motívumok hatóereje tartja meg a lélektani realizmuson belül a művet.
Dr. Csibráky hivatalnok, az Adatgyűjtő Intézet megbízható munkatársa, tehát már
foglalkozását s ebből következő életmódját, mentalitását tekintve is jellegzetesen „középosztálybeli" figura. Az Adatgyűjtő Intézet a Szociográfiai Intézetnek — Grandpierre első
munkahelyének — a gúnyos paródiája, ezt az intézetet, a szellemi impotencia jellegzetes
megtestesülését ugyanúgy egy tekintélyes professzor becsvágya hívta életre, mint az író
hivatalát. Nem véletlen, hogy amikor a regény megjelent, Grandpierre-t felfüggesztették
állásából, s egy későbbi munkahelyén — a Kisebbségtudományi Intézetben — közölték
vele, hogy amit a Dr. Csibráky szerelmeiben leírt, az csak a „hivatali titok" megsértésének
számított, de ha ez megismétlődne a Kisebbségtudományi Intézettel szemben, az már
„hazaárulásnak" minősülne.
Csibrákynak van egy sajátosan megkülönböztető külső jegye: a „mértéktelen" kopaszsága. „Csibiákyt mértéktelen kopaszsága óvta meg attól, hogy elmerüljön a szürke és
egyhangú tömegben. Ez tette rendkívüli egyéniséggé" - irja a regény bevezető jellemzésében Grandpierre. „.Koponyája, mint valami gyűjtőrnedence, fölhalmozta, magába szivta a
ráeső fényt, aztán kisugározta, úgy hogy Csibráky mintegy gőzkörben élt, amely csak a
teljes sötétség beálltával szűnt meg". Ez a különös kopaszság - ugyanúgy, mint utódainak, A sárgavirágos leány Csibrákyjának és a Csendes rév a háztetőn Olajkáijának esetében
— csak a figura külső, egyedi sajátosságát biztosítja. Csibráky személyisége s annak
frappáns elemzése a lényeg: mindazok a tulajdonságok, amelyeket a „csibrákyzmus"
gyűjtőnéven foglalhatunk össze. A rosta után megváltozik a Grandpierre-regény stílusa,
mondatszóvése és szerkezete egyaránt. A rosta rövid, gyakran meghökkentően abszurd
képei, mondatai után a Dr. Csibráky szerelmeinek mondatszövése szellemes, természetes
ritmusú, mértéktartóan elegáns. Írói bravúrt jelent a kompozíció is. A Dr. Csibráky
szerelmei jellegzetesen egy, központi hősre koncentráló, analizáló lélektani regény,
Csibrákytól mi sem áll távolabb, mint a tudatos cselekvés, mégis, elképesztő passzivitása,
önámítása, téveszméi és pótcselekvései miatt a főhős — akarata ellenére történő — állandó
sodródása biztosítja az analizáló regény cselekményességét.
A „csibrákyzmus" mentalitása determináló személyiségjegyekkel jelentkezik. Csibráky
a töprengés, az állandó meditáció „szakembere", e tulajdonságok olyan kitéphetetlen
erővel vertek gyökeret a pszichikumába, hogy teljesen képtelenné tették őt a valósággal
szembenéző reális cselekvésre. Csibráky sodródik, ha mégis cselekszik, valamiféle hamis

hogy a Dr. Csibráky szerelmei „lélektani regény", „íróját elsősorban a szemlélődésre s emlékezésre
beállított típusnak az élet gyakorlati követelményeivel való konfliktusa érdekelte". „Humoros lélektani regényként" mutatja be a könyvet Boldizsár Iván (Újkor, 1936. jan. 4.) Elismerő recenziójában
Bálint György Csibrákyt - nem éppen telitalálatszerűen - Duhamel ismert regényfigurájához, Salavinhez hasonlítja. (Pesti Napló, 1936. febr. 16.)
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„etikai" kényszer hatására csak improvizál, a valós életet nem ismerő, azzal számot vetni
képtelen álcselekvései egyre végzetesebbé válnak számára. Ez a valódi emberi tragédia
azonban csak az olvasóban tudatosul, hiszen Csibráky a legostobább tévedéseiből is
képtelen levonni a megfelelő konzekvenciákat, s e képesség teljes hiányában legfeljebb
újabb álcselekvést rögtönözve, végig a komikum szférájában mozog. így már most jelentkezik az írónak az a bölcsészdoktori disszertációjában kifejtett esztétikai tétele — amely
későbbi művészetét is mindvégig jellemzi - , hogy a valóságot nem ismerve, hőseinek a
tragikumhoz és a komikumhoz való viszonya teljesen relatív. Ami valóban tragédia lenne
számukra, abban makacsul nem akarnak tragédiát látni, a komikum jelenségeit viszont a
legkomorabb tragikum színeibe vonják bele. így a tragédia és a komédia fogalma egészen
mást jelent a Grandpierre-hősök és a művek végső kicsengése, üzenete szempontjából. Ez a
kettős esztétikai fénytörés logikusan következik az író objektív, kritikus, a hőseivel
szemben kellő távolságot tartó attittűdjéből is. Egészen más eszmei problémákhoz érkezik
majd akkor, amikor ez az írói distanciatartás meglazul,vagy az alkotó már-már azonosul a
hőseivel.
Csibráky „a szerelem hajótöröttje". A főhős eleve közhelyekben gondolkodik, de
„hajótöréseinek" újabb állomásait is mindig — az önmagát a cselekvéstől, a valósággal való
szembenézéstől felmentő, alibit jelentő — közhelyekben fogalmazza meg. Az emlékezés
kényszere fantomként ül állandóan rajta: „Mint valami nagy fát a parazita folyondárok,
emlékei behálózták, körülfonták, kiszívták az erejét". Képtelen a felejtésre, a múltból
mindig - a lehető legrosszabb lélektani pillanatban - csak a nyomasztó emlékek támadnak fel benne. Az emlék és a valóság, az ábrándozás, a képzelet és a realitás egybemosódik
tudatában — ezt az ellentmondást feszíti majd egészen szélsőséges pólusig Grandpierre A
sárgavirágos leányban —, így Csibráky valójában sohasem a jelenben él. Háziasszonya
lányába, Zsuzsába szerelmes, szeretné feleségül venni, hiszen az „égi és a földi szerelem"
mesterségesen felnagyított ellentmondásának önkínzó bugyraiban fetrengő Csibráky valóban a tiszta családi boldogságra, a házasságra vágyik. De a leánykérést folyton halogatja,
mert a kellő lélektani pillanatban az összes rossz emléke egyszerre lökődik a tudatába.
Amikor érzelmileg a legközelebb kerül a lányhoz — Zsuzsa fényképe nagyon hasonlít
Csibráky édesanyjáéhoz —, akkor ez a fénykép, s a lány egész lénye a meghalt anyja
alakjává transzformálódik a tudatában. Ettől annyira megrémül, hogy pánikszerűen
elmenekül, a fénykép és az édesanyja kapcsolatának megfejtésével meg sem próbálkozik.
Új, a remeték cellájára emlékeztető albérleti szobájában a meneküléséből mindössze ezt a
következtetést vonja le: ezentúl „marcangoló szenvedéseinek él". Persze a lány, a fénykép
és az édesanya közötti tudat alatti összefüggés teljesen érthető az olvasó számára —
Grandpierre pszichológiai realizmusa ebben a jelenetben is remekel. A jelenet lélektani
kulcsa az égi és földi szerelem „antagonizmusa". Ez a kettősség — még komikus paródiaként — már a regény elején, egy futó viszony ábrázolásánál is jelentkezik. A tisztítóbeli
Piroska hétköznap sietve szeretkezik Csibrákyval, de vasárnaponként magázódik és a jó
modorról s a „művészetről" értekezik vele. Csibráky elképesztő memóriája — az
értelmes, cselekvő gondolkodást nélkülöző „memóriakultusz" műveinek végig céltáblája
marad —, fatalizmusa, öntépő moralizálása mind hozzájárult a boldogság előli meneküléshez. Jellemző, hogy Csibrákynak annak idején a zenetanulást abba kellett hagynia, mert
anyja halála után „kegyeletből" nem játszhatott a zongoráján; orvosnak készült, de a
házvezetőnőjük nem maradt volna egy olyan családnál, amelynek egyik tagja hullákat
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boncol. Nem nehéz kitalálni, hogy a középosztály mentalitását megelevenítve — ezen a
ponton — Csibráky figuráját Grandpierre a saját apja vonásaival is „gazdagította".
De a boldogság előli menekülés igazi motívuma az égi és földi szerelem torz dualizmusa. Csibráky majdnem egyszerre ismeri meg az Adatgyűjtő Intézetbe felvett Ilkát — ezt
a szerény, csendes, szimpatikus lányt, akit rövid ismerkedés után már a jövendőbeli
feleségének tekint — és Ágit, a férjes asszonyt, aki „testvére lesz a bűnben". Ilkát remek
képpel mutatja be az író: „Ilka szépsége sajátságosan elvont, kiterjedés, testszerüség
nélküli volt, sík-szépség, a vonalak két dimenziós szépsége, amely sem a testiség forró, sem
a szellem légies, távoli sugárzását nem verte vissza". Ez a befelé élő, „sík-szépség" azonban
csak látszólagos. Ilka valójában egyszerű boldogságra, otthonra, egy ember életében való
aktív részvételre vágyik. De a várakozás reménytelenségének hosszú stációi — a Csibrákyval való plátói és abszurd kapcsolata - már kiölték végül belőle a boldogság igazi akarását,
így nagyon nehéz utat kell Ilkának megtennie ahhoz, hogy a hosszú ideje tartó séták után
— miközben Csibráky másfél éve már a dunaharaszti házukra gyűjtöget,de erről, s főleg a
házasságról következetesen elmulasztja értesíteni a lányt —, a zűrzavaros lelkének problémáiba gabalyodott főhőst egyenes beszédre próbálja kényszeríteni.
Ilkát szereti Csibráky, de úgy gondolja, azzal, hogy magában már „elrendezte" ezt a
házassági ügyet, meg is tette a kötelességét: amikor a lány nyílt vallomásra próbálja végső
kétségbeesésében kényszeríteni, értetlenek számára a realitás egyszerű szavai, tanácstalanságában nem is válaszol. (Ez az az abszurd jelenet, amely — ha Grandpierre nem
építette volna fel addigra oly alaposan Csibráky egyéniségét — már a szatírába átlendülve,
súlyos szerkezeti-lélektani törést okozott volna a regényben.) A légies Ilka az éteri, a
„tiszta" szerelmet jelenti Csibráky számára, az érzéki, eleven testtől megfosztott, égi
oltárrá emelt „hitves" képét. Ilkát feleségül akarja venni, de ha arra gondol, hogy a lány
részesítené majd azokban a testi örömökben, amelyekkel annyi találékonysággal ismertette meg Ági, egyszerűen elborzad: ebben az esetben képtelen lenne szeretni többé Ilkát!
Ez a végletekig feszített bárgyúság csak a karikatúrája, úgy is mondhatnánk, hogy a
kvintesszenciája a középosztály köreiben valóban meglevő nemi gondolkodásbeli kettősségnek. Ez a „mentalitás" magyarázza tehát már a Zsuzsa előli menekülést is: az édesanyja
képévé transzformálódott lány iránt nem érezhetett szerelmi vágyat.
Ágit megismerve kezdődik Csibráky igazi vesszőfutása az égi és testi szerelem pólusai
között. Az Ilkába szerelmes főhős egyszerre „unszoló vágyat érzett vidám paráználkodásra", bár a „Mit tettem? "-groteszk kétségbeesésével felkiáltó Csibrákyt valójában az
asszony erőszakolta meg. Grandpierre-nek — a groteszk, a játékos humor és a parázsló
érzékiség képeinek ötvözetéből szőtt - erotikus nyelvi gazdagsága, kiapadhatatlan leleménye a Dr. Csibráky szerelmeiben már feltűnő módon van jelen. Csibráky úgy érzi, hogy
„feldúlta egy család békéjét", s ráadásul Ilkáról is le kell mondania, „akihez ő, a
becsületét vesztett s szerelmét léhán eláruló ember nem méltó". „Tisztátalan testével,
lelkével Ági mellett lenne a helye" - folytatódik tovább az abszurd gondolatsor — „ha
Ági nem lenne férjes asszony". A „megoldás" evidens számára: le kell mondania mindkettőről. Ezt az elhatározását a szokásos közhellyel „tudatosítja" magában: ő az „önmagával meghasonlott lélek". Rövidesen azonban újra Ági mellett fekszik anyaszült
meztelenül, s míg a nő „szájából élénk vezényszavak pattogtak", megfeledkezett „a
feldúlt családi békéről, Ilkáról, megszegett becsületszaváról, önmagával meghasonlott
lelkéről s Ágin kívül, mondhatni az egész világegyetemről". Ez az állapot — az asszonnyal
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vaíó tevékeny szerelmi élet és a csendes margitszigeti séták Ilkával — tartóssá válik, ennek
definiálására közhelyszótárából ezt a mondatot húzza elő: „Fajtalan életet élek.".
Végül ez a „fajtalan élet" mégis menekülésre készteti, hogy Ági bűvköréből szabaduljon, új, még nyomorúságosabb szobát vesz ki. A nagy cél lebeg előtte: négyéves
kuporgatás után megveszi a dunaharaszti házat. Magában mindent aprólékosan kitervel, de
mint említettük már, mindezt elmulasztja közölni Ilkával. Csak ilyesféle vallomásokkal
traktálja a sokáig kitartó, de a türelmét most már elveszítő lányt: „én a magányos férfi
bűnös életét éltem". Amikor Ilka szakít vele, ebben Csibráky „valami 'emberfeletti
hatalom igazságszolgáltatását látta. Ez enyhítette szenvedéseit, mert csökkentette felelősségét s mert kétségbeesett cselekvés helyett bölcs megnyugvást parancsolt."
Ebben a pontosan megfogalmazott fatalizmusban némi szerepe volt Csibráky megélénkülő „politikai" érdeklődésének is. Egy ismerőse, Oberding Károly befolyására — aki
a hadúri bajuszú pártvezérrel, Árpád bácsival együtt A nagy ember Gazsijának előképét
idézi fel —, belép a „Szabad Független Pártba", amely szerinte Magyarország fellendülésének alapját képezi majd. A beteg tudat, hamis valóságérzék nem pusztán a magánéleti,
szerelmi szférákban okoz elképesztő károkat. Csibráky a politika világában is naiv,
kártékony ostobasággal mozog. Úgy érzi, hogy „önzése" eltakarta előle „a haza gondját",
„egyetlen téglát sem szállított a megépítendő nagy épülethez". Ennek az épületnek a
körvonalai azonban sehogysem akarnak kibontakozni. Nem is igen bontakozhatnak ki
persze, hiszen a jobboldali pártocska hígvelejű, handabandázó „politikusokból" tevődik
össze. Csibráky újabb „választás" elé kerül: a pártot segítse-e az egész összekuporgatott
pénzével, vagy Ilkát válassza-e? Ezt a dilemmát is mindjárt lefordítja a saját nyelvére:
„sötét kétségek mardossák a lelkemet". A pártban rövidesen pénztáros lesz. „Úgy fog itt
ülni a wertheim-szekrény mellett, mint a vadász ül a lesben, szemmel tart mindenkit,
minden eseményt, s ha üt az óra a cselekvésre, cselekedni fog" - fogadkozik elszántan. A
„cselekvés órája" számára akkor üt, amikor Ilka végleg elhagyja. Mi lehet ez a cselekvés
más, mint egész életének méltó megkoronázása: csak futólag gondol arra, hogy a „hullámsírban" lenne a helye, az összes pénzét a hadúri bajuszú szélhámosnak, a pártvezér Árpád
bácsinak adja.

A Dr. Csibráky szerelmeinek pandan-regénye
( 4 nagy ember)
A Dr. Csibráky szerelmei a cselekvésképtelenség és a valóságtévesztő áicselekvések
groteszk típusát rajzolta meg. A nagy ember (1936) viszont - a Dr. Csibráky szerelmeinek
pandan-regénye — a nyers, amorális, robusztus, cselekvő erő — karikatúra mivoltában is
— félelmetes tanulságéi modelljének tekinthető. A rostából már ismert antinómiák, a
memóriakultuszra épülő tehetetlen műveltség és a cselekvő, gátlástalan intelligencia és a
meditáló, a cselekvés halálát jelentő morál s az ösztönöket követő amorális, cselekvő
vitalitás konfliktusa A nagy emberben kap mélyebb értelmet. A rosta Mártonja morál- és
érzelem-ellenessége, nihilista cinizmusa ellenére még az értelem képviselője volt, éppen a
társadalom és a világ irracionális felépítményrendszere s kaotikus zűrzavara váltotta ki
belőle ezt a racionalizmus nevében opponáló lázadó cinizmust. A nagy ember Szilasy
Gazsija viszont a tehetség és a műveltség teljes híjával, de a minden ellenállást felőrlő
nyers, kitartó erő fegyverével hengerli le a világot. Gazsiból hiányzik minden renitencia a
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társadalommal szemben, s nem is elégszik meg az anyagi világ birtoklásának viszonylag
szűk szeletével, mint Márton, tehetségtelensége és műveletlensége ellenére is megérzi,
hogy az ösz ionokét, a nyers erőt bálványozni kezdő megváltozott „világképben", az új
társadalmi körülmények között jelentős sanszai vannak. így Gazsi alakjában - a regény
Csillag Vera által készített szellemes borítólapja is figyelmeztet erre - lehetetlen észre
nem vennünk a készülődő fasizmus által érvényesülő ember modelljét.
Kezdetben úgy tűnik, hogy A nagy embernek a palackból kiszabadított „szellemet" —
Gazsit — formáló, a lélektani kísérletezés céljából az érvényesülés terepére terelő, a
társadalomra rászabadító Miklós lesz a központi hőse. Miklós „kettőjük viszonyát mindig
úgy képzelte, mint a legendás rabbi és a gólem viszonyát. Gazsi a gép, a sebezhetetlen,
fáradhatatlan gép, az eszköz, aki küzd és legyőz minden akadályt, ő pedig az alkotó, az
agy szerepét tölti be, a háttérben marad, onnan irányítja. Gazsi tevékenységének elsősorban az ő érdekeit kell szolgálnia. Most belátta, hogy ez az elképzelés túl merész volt, a
gólem önálló életet él, függetlenült alkotójától, s tiszta szerencse, hogy ellene nem
fordult." Az alkotójától és irányítójától függetlenedő „gép", Gazsi, aki egy megállíthatatlan tankként őröl fel minden ellenállást, a filmipar szakmai és üzleti köreiben, a
regény második részében már kétségtelenül a középponti figura szerepét játssza. De
Miklós és Gazsi kapcsolatának budapesti metamorfózisa, a racionális értékrend teljes
felborulása, az értelem és az ösztön párviadalában az ösztönember győzelme bizonyos
szerekezeti törést is okoz a regényben. 2 Az első rész induktív, analizáló írói módszerét a
prekoncepció, a deduktív módszer erőltetése váltja fel a mű második felében, mivel a
Miklós által felállított tétel ellenkezőjét akaija bizonyítani Grandpierre — mint látni
fogjuk, korántsem meggyőző erővel — a regény második részében, így az írói szándék, a
fasizmus tömeghatásának „pszichológiájára" épülő gondolatmenet izgalmas elsősorban A
nagy emberben, a pécsi rész kitűnő realizmusát viszont csak sajnos a budapesti fejezetek
elnagyolt szatírája követi. S mivel Gazsi rendíthetetlen ostobaságának árnyékában túlságosan megnő és szimpatikussá válik a mű elején — morális hibái ellenére — Miklós
egyénisége, a szatíra lövedékeit a jelentős karriert befutó Gazsira összpontosító író észre
sem veszi, hogy a „nagy ember" mellé szinte szolgaként odaszegődött Miklóst a regény
végén egyáltalán nem a kellő kritikával ábrázolja.
Miklós nyugat-európai tanulmányút után köt ki a pécsi egyetemen, amikor megérkezik
Pécsre, az egyik hegycsúcsról szemlélve a város olyannak tűnt számára, „mintha az eredeti
helyéről az idők folyamán lecsúszott volna a síkságra, s mmtha kényelmes lassúsággal ma
is tovább csúszdogálna lefelé". Valami „megfoghatatlan ernyedtség" áradt a házaiból, az
emberek pedig „lomha undorral ténferegtek, mintha elvesztettek volna valamit s azon
rágódnának, hol, mikor érte őket a veszteség s töprengve tennék föl maguknak újra és újra
a kérdést: érdemes-e nekilátni s megkeresni az elvesztett holmit". Nyilvánvaló, hogy az
író - bizonyos mértékig - a saját régi pécsi lelkiállapotát is belevetítette Miklós alakjába,
hiszen a Tegnap ban is arról ír, hogy a középosztálybeli mentalitásnak tömény kivonatát
fedezhette fel Pécsett. De Az utolsó hullámban is kiemeli, hogy Kolozsvár szellemi
pezsgése után - Grandpierre az 1930-31 között odahaza töltött másfél évre gondol,
2
A regény szerkezeti törését bizonyos mértékben a kortárs kritika is észrevette: Szenczei László az
Erdélyi Helikon 1937. februári ( 1 5 2 - 1 5 4 ) , Nagypál István a Nyugat 1937. márciusi számában
( 2 2 4 - 2 2 5 ) ír erről.
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amikor a szülőföld közegében, az „anteuszi érintés" nyomán írta meg A rostát —, Pécs
lehangoló képet mutatott. Ő maga az odahaza megszerzett önbizalmát, erejét elveszítve,
visszasüllyedt a régi szerepjátszásaiba. Kétségtelen, hogy ez a most már távolabbról
szemlélt Miklós — a népszerűség hajszolása iránti hiű erőlködéseivel — az ő régi énjét is
mutatja. A „civilizált nyugatot" megjárt világfi pózát veszi fel Miklós, amely abból állt,
hogy „friss, fiatalos vonásaira fásultságot, csömört, kiábrándulást" erőltetett, ugyanakkor
persze a szerephez az is hozzátartozott, hogy polgárpukkasztó élceivel és „Don Juan"-i
modorával mindig a társasági színpad rivaldafényében maradjon. Van azonban egy egészen
sajátos lélektani ambíciója Miklósnak, hogy más embereket — a szellem fegyverével —
befolyásoljon, sőt, eredeti képességük, hajlamaik ellenére más életútra kényszerítse őket.
Különösen az „erős emberek" eltérítése vonzza. Már gimnazista korában is egy nyolcvankilós osztálytársát tette a rabszolgájává és idegen vágyakat ültetett beléje. Ennek a sajátos
„lélektani ambíciónak" az exponálásában a Grandpierre és a Hevesi András közötti
barátságnak is szerepe lehetett, elég ha a Párizsi eső Turauskására gondolunk. A monumentális méretű női test iránti közös rajongás is bizonyos kapocs volt Hevesi András és
Kolozsvári Grandpierre Emil között. A nyugat-európai évek gazdag szerelmi életére
visszatekintve, így jellemzi Grandpierre a regény elején Miklóst: „Ez az érzés ösztönözte
cselekvésre, mikor óriás nőkkel ismerkedett meg s miután bizalmasabb viszony szövődött
közöttük, hanyatt terülve ágyán, kényúri szeszéllyel és kifogyhatatlan kívánságok
özönével árasztotta el túlméretezett szeretőjét." A robusztus erejű Gazsira a lélekidomár
szenvedélyével azonnal lecsap, mert látja, hogy a „hintáslegény" külső mögött nem
akármilyen figura lapang. Egy olyan ember Gazsi, akinek „a rendíthetetlen, következetes
ostobaság" a fegyvere, és „időtlen ellenállásával" képes felőrölni ellenfeleit. Ez a kísérleti
alany rendkívül alkalmas arra — hiszen az ostobasága ugyanolyan méretű hiúsággal és
kitartással párosult nála —, hogy Miklós a saját akaratát ültesse beléje, és elindítsa a
„karrier" útján. Először „a legkevesebb munka elvével" ismerteti meg, amely azt jelenti,
hogy lehet a legminimálisabb munkával a legnagyobb eredményt elérni. (Grandpierre ezt
az „elvet" nem részletezi, pedig feltehetően érdekelné az olvasókat.) Aztán az „egzisztencia és a halhatatlanság" kettős elvét plántálja belé: Gazsi — mivel „az eposzban egy
nemzet lelke szólal meg" — mindjárt jelentkezik is a „magyar világbirodalom" történetéről szóló eposz vázlatával. Végül — Blumenfeldék pécsi forgatásakor — a „filmasszociációs" ötletét magyarázza el neki. Ez kincset érő mannaként hull Gazsi butaságának sivatagába, aki egypár tőmondatba csomagolja, s rövidesen nagyon gyorsan kamatozó
tőkeként magával viszi a filmgyártás metropoliszába. A tanítómester — Miklós — Pécsett
még nem sejti Gazsi eljövendő karrierjét. A pécsi, a barátja tanácsára most már gondos
eleganciával öltözködő Gazsi mindössze a nők körüli hódításaival lepi meg. Grandpierre
szellemesen mutat rá a nőket vonzó erő lényegére: „A gyengédségre váró, érzelgő és
ellágyult nőt leigázó fizikuma, fantáziátlansága súlyával valósággal lehengerelte. A legtöbb
nő nem bírt ellenállni támadása vad lendületének, engedelmesen követte, közben talán
arról ábrándozva, hogy ez a fékezhetetlen mohóság, ez a szenvedélyes türelmetlenség a
szerelemtől önkívületbe kergetett férfi hegyeket mozgató vágya. Gazsi szobájában aztán,
mielőtt még magához térhetett volna, csábítója már átgázolt rajta, lustán hanyatt terült s
a nőből kikívánkozó szerelmi gyöngédségeket morogva és kelletlenül hárította el. Néhány
pillanat múlva újabb rajtaütés következett, mely után a nő kénytelen-kelletlen útnak
indult, belátva, hogy szerepét rendkívül szűkre szabták."
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Az őt körülvevő nők reakciói már mutatnak valamit az emberi butaságnak abból a
hatalmas befogadó közegéből, amely az ilyen Gazsi-féle szilárd, masszív, rendíthetetlen
erőt hamar piedesztálra emeli. Ha Grandpierre ennek a — később már szélesebb körökben,
tömegben is továbbgyűrűző - erőnek az útját, hatását csak jelezné a továbbiakban,
valószínűleg nem következne be a már említett művészi, szerkezeti törés A nagy ember
második részében. Az író azonban aprólékos gonddal ábrázolt, konkrét emberi és üzleti
relációkban próbálja bemutatni Gazsi filmkarrierjének történetét — amelynek csúcsa a
szakmát tömörítő „Unió" megalapítása — s a számára kevéssé ismert financiális világban
mozogva, sem gazdasági, sem lélektani szempontból nem képes hitelesíteni a „nagy
ember" elképesztő sikereit. Pedig Gazsi figurájában adva volt egy nagy pirandellói
lehetőség is, pontosabban éppen a tragikus „valóság-fogalom", „élet-társadalom" és az
ebből következő „egyéniségkonfliktus" teljes hiánya. Hiszen „robusztus fizikuma, arca,
mely úgy hatott, mintha egy gyakorlatlan szobrász véste volna terméskőbe, az a teljes
testi és lelki mozdulatlanság, amelybe annyi természetességgel merült el, mindez ugyanazt
fejezte ki, az örök mozdulatlanságot, az ideiglenes mozgással, az időtlenséget a felületet
borzoló változással, az anyag örök ellenkezését az őt formálni akaró szellemmel szemben,"3"
A Gazsi elutazása után még Pécsett maradó Miklóson a világ örömeiből való kihullás
miatti félelem egyre jobban eluralkodik. „Lélektani kísérleteinek" kezdeti sikerei ellenére,
egy elbizonytalanodó, célját veszített embert sejt meg önmagában: a regény végén morálisan is széthulló Miklós alakja már előrevetíti az Alvajárók átláthatatlan lelki ködökbe
vesző, ugyanakkor az író részéről szinte alteregóként vállalt főhősének sorsát. A kisvárosi
sivárság és a baráti egyetemi kör filosz-merevsége, fantáziahiánya miatt elsősorban a
szerelemmel próbál vigasztalódni. A kollegina Nusi figurája, kettőjük kapcsolatának
ábrázolása lélektani remeklés, s ugyanakkor elindítja a szerelmi élet pszichopatológiájának
— Grandpierre későbbi műveiben is fontos szerepet játszó — elemzéseit. A szerelmi élet
pszichopatológiája egyáltalán nem valamiféle kuriózumként jelentkezik az író vizsgálódásaiban. A középosztály szellemét, s ezen keresztül az egész magyar tudatvilágot
boncoló nagy regényében, a Tegnapban fejtegeti (érdemes egyébként megfigyelni, hogy A
nagy ember első része és a Tegnapnak a pécsi éveket bemutató fejezetei gondolatilag
mennyire rímelnek egymásra): a valóságtól való teljes eltávolodás, idegenség nem egységes
formában nyilvánul meg, ezért a középosztály tagjai sem értik egymást, valójában nem
tudnak egymással kommunikálni. Ebben az életidegenségben gyökeredzenek a szerelmi
élet pszichopatológiájának jelenségei is, amelyekkel Grandpierre — több önéletrajzi műve
bizonyítja — személyesen is, több ízben és elég fájdalmasan találkozott. Az első ilyen
frappáns elemzés Nusi és Miklós viszonyának megjelenítése. A vidéki városban az
egyetemisták „szerelmi élete" többnyire abból állott, hogy a korzón „kidülledt
szemekkel" megbámulták a szép Steinernét, aztán valamilyen ,halaszthatatlan ügy"
vérvörös arccal villámgyors hazarohanásra késztette őket. így nem csoda, hogy Miklós
számára a város „csüggesztő, elerőtlenitő hangulata ellen" Nusi „fura rókaarca, természetes humora, szeles és csábító mozdulatai, kissé korlátolt, de jóízű egyénisége kínál-
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kozott egyedüli ellenszerül" 4 Nusi érzelmi-szexuális reakciói ugyanakkor jellegzetes
megnyilvánulásai a középosztály szellemének. „Félszűz" állapotát meglepő trükkökkel
védelmezi egy ideig, hogy aztán végül az énjének egvik szerepe odaadja magát Miklósnak.
Grandpierre lélektani elemzése most is brillíroz A középosztálynak a női tudatban
különösen mély gyökereket vert konvencionális mentalitása szinte lehetetlenné teszi a
normális szerelmi aktust, ez ellen a lány úgy védekezik, hogy énjét megsokszorozza, több
szerepet játszik, s csak az egyik szerepe engedi meg a szexuális együttlétet, amelyet ő
maga viszont nem vállal. („Viszonyukat nemhogy Miklósnak, de önmagának sem vallotta
be.") Ez a öntévesztő játék ugyanakkor nagyon praktikus, hiszen a lány „az örömöket
vállalta", a kellemetlenségeket viszont „a szerepre hárította".
A második rész elején a már csömörrel teli Miklós valójában „tanítványában",
Gazsiban kezd bizakodni, amikor a fővárosba utazik. A vonaton még egy képzeletbeli
„action gratuite" is lejátszódik: egy nyárspolgári külsejű, olvasgató urat „csonttörő,
recsegő, hatalmas ökölcsapásokkal" szeretett volna kiverni a fülkéből. Ez a közvetlen
Gide-hatás is mutatja, hogy a Nyugat második s még inkább a harmadik nemzedékének
orientációjával összhangban — elég, ha Szerb Antalnak a Hétköznapok és csodák (1935) c.
kötetében meghirdetett, a játékot a valósággal ötvöző esztétikai programjára gondolunk
—, Grandpierre is „asszimilálni" próbálja a nyugat-európai, elsősorban a modern francia
próza — Gide, Giraudoux — eredményeit.
Pécsett még abban a szilárd meggyőződésben volt Miklós, hogy a „mester" nélkül a
„tanítvány" törvényszerűn bukásra van ítélve, mihelyt az önálló cselekvésre kerül a sor,
Gazsi „tehetetlensége, fantáziátlansága egész elképesztő nagyságában ki fog tetszeni". De
Gazsi szédítő karrierjét látva, Miklós racionalista világnézete, a. világot, a társadalmat
mozgató értelembe, a megismerhető törvényekbe vetett hite omlik össze végleg. A
legelképesztőbb üzleti manővereknek is nekivágó Gazsiból nem a „meg nem értett
lángelme lesz, aki gigászi terve romjairól csendesen a tébolydába csúszik", hanem a filmgyártást összefogó „Unió" ügy vivő aligazgatója. A Gazsit most már készségesen kiszolgáló
Miklós rémülten teszi fel magának a kérdést: mi történt volna, ha a politika síkjára tereli
tanítványa útját? S a regény befejező víziójában már látja is a „nagy embert": „Egyszerre
fölemeli kezét, kemény, ellentmondást nem tűrő paranccsal irányt mutat, a tömeg zúgva,
hömpölyögve megindul, s a történelemben új fejezet kezdődik".

Az irracionális tudat ábrázolásának csapdái
(Alvajárók, A sárgavirágos leány)
Grandpierre eddigi regényeiben is elsősorban a magyar tudatvilág betegségeivel foglalkozott. Nagyrészt a hamis valóságérzék elemzése volt már első regénye, A rosta. A Dr.
Csibráky szerelmei ezeket a kórtüneteket felnagyítva, szatirikus fókuszba gyűjtve ábrázolta, A nagy ember pedig közvetve azt az irracionális befogadó közeget - az irracionális
társadalmi tudatot — próbálta felvázolni, amely az erőszakos akaratnak tág teret nyitott.
Valójában eddig olyan világ feltérképezésére vállalkozott, amelynek tudati szféráiban
törvényszerűséggé válnak a beteges reakciók, az esetlegességek. De az irracionális emberi
4

Nusi figurájában - persze számos más regényhősnó'ben is - - n e m nehéz felfedezni az író saját,
pécsi szerelmét, gondoljunk Käthe alakjára Az utolsó
hullámbán.
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tudatot mindig a racionalizmus eszközeivel világította át Grandpierre. Az Alvajárókkal
(1938) azonban ingoványos, ködös művészi közegbe süllyedt. 5 A regény — bonyolult
lelki talányok megfejtésének szándékával „felvértezett", a tudati jelenségek kuszaságába
alászálló — főhősét valójában az elbizonytalanodó író fokozatosan a sorsára hagyja, s így
az — a rejtett „törvények" keresése közben — a jelenségek feltárója, kuszaságuk megvilágítója helyett a „alvajárás" áldozata lesz. Az álomvilág ködképeinek keresésében, a
realizmus útjáról való átmeneti letérésben csak szerény szerepe lehetett az álom és valóság
művészi ötvözésére törekvő nyugatos pályatársak hatásának. (E pályatársak világirodalmi
orientációja elsősorban a gyermekvilág titokzatos birodalmait felfedező, az idősíkokat
egybemosó, játékosan szürrealista lebegésű francia próza, mindenekelőtt Alain Fournier,
Proust, Gide, Giraudoux és Cocteau felé fordult. A magyar irodalomból Krúdyt, az ekkor
már jelentős eredményeket elért Márai Sándort és a századelő „ködlovagjait" 6 [Csáth
Gézát, Cholnoky Lászlót, Cholnoky Viktort, Szini Gyulát, Török Gyulát, Szomory
Dezsőt, Lövik Károlyt] tartották mestereiknek. Olyan esztétikai kulcsregényekben jelentkezett ez a fantáziavilágot és a valóságot ötvöző szürrealisztikus játékosság és álomvilág,
mint Szerb Antal Utas és holdvilágba (1937), Sőtér István Fellegjárása (1939) és Templomra bló)a (1943), Thurzó Gábor Segítő Fortuna túsza (1936) és Az árnyak völgye c.
müve (1942), Komor András Varázslója (1937), Jékely Zoltán Kincskeresőkbe (1937) és
Medárdusa (1938), Molnár Kata Nyári közjátéka (1937), A lélek készülődik (1938) és A
földalatti folyosó (1940) c. regénye.)
Az Alvajárók főhősét inkább Grandpierre írói pályájának belső logikája indította el
azon az úton, amelynek komor alapélménye — A nagy emberben láttuk — a világ és az
emberi sors racionális megismerésébe és irányításába vetett bizalom átmeneti megingása
volt. Az Alvajárókat az írónak és az egyes szám első személyben megszólaló főhősének
disszonáns kapcsolata jellemzi, Grandpierre itt már nem a kellő kritikai távolságból elemzi
a látszat és a valóság, az álomvilág és a realitás között ingázó főszereplőjének személyiségét.
Lidérces, szorongó életérzés keríti be a főhőst már a regény elején. Nyomasztó álma
után — egyre szűkülő körökben egy madár repdes felette, s végül a szemébe vájja a
karmait — emberi kontaktusra, feloldódásra vágyik, de a „lárvaszerű reggeli arcok"
gyűlölködve néznek rá, s úgy érzi, „a kövér, alattomos tekintetű rendőr" — akivel már egy
éve vívja láthatatlan párviadalát — is lecsapni készül rá. A jelen és a múlt egyaránt sivár, értéktelen számára, az utazás, az élet újrakezdésének vágya olyan erővel él benne, mintha a
valamikor ténylegesen létezett, de már rég elveszített, elfelejtett „énje" iránti nosztalgia
lenne ez: — „Elutazni szerettem volna, búcsúzatlan itthagyni ismerős világom, embereket
és tárgyakat, kiszórni minden emléket lelkemből s oly üresen, oly könnyen szállani föl a
hosszú, barna vonatra vagy a lomhán veszteglő hajóra, mintha ma születtem volna." Apjával kapcsolatos bűntudat gyötri, 7 amelyet éles önkritikává növeszt: „Elrejtőztem az emberek és elrejtőztem önmagam elől".
' A z író szerint elsó'sorban az Alvajáróknak köszönhette az 1941. évi Baumgarten-díjat
utolsó hullámban). Az Alvajáróktól
megjelent kortársi recenziók többségével nem érthetek
különösen nem Kádár Erzsébetnek a regényt messze túlértékelő' kritikájával (Nyugat, 1939.
3 3 8 - 3 3 9 ) . Kolozsvári Grandpiene Emü emlékezése egyébként is pontatlan: 1941-ben csak a
garten-díj jutaimát kapta meg, a 6000 pengó's évdíjat 1944-ben nyerte el.
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Ködlovagok (szerk. Thurzó Gábor. Szent István Társulat, 1941.)
' 1938 tavaszán halt meg az író apja.
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Kettős oka van a főhős menekülésvágyának. Az egyik a valóság ránehezedő nyomása:
ennek legijesztőbb s egyben leggroteszkebb motívuma a főnöke, Berecz magatartása. A
torz lelkűi Berecz figurájával — a Párbeszéd a sorssal Kallósnéjának előképével - a mindenféle életöröm hivatott gyilkosát véste ki Grandpierre szarkasztikus és félelmetes vonásokkal. A munkáját mesterségesen hatványozó hivatalnok perverz szadizmussal kínozza,
fenyegeti kiszolgáltatott beosztottját (aki már az első munkanapon „nem átallott
ásítani"), de ez a szadizmus egy jellegzetes „világnézet" kényszere alatt próbál kiirtani
minden örömöt a világból. „Fő a gépezet" - állítja Berecz, amelyben szerinte mindketten
csavarok. „Küzdeni kell s az élet könyörtelen lesz" — biztatja hősünket. Berecz világnézetének sarkköve az ortodox puritanizmus, amely mögül — önmagának is állandóan
hazudva — fokozatosan bontakozik ki az elnyomott szexuális vágyai kiéléséért a legundorítóbb aljasságokra, a regény végén már a sikkasztásra is képes ember.
A titkos vágyait elfojtó Berecz az életélvező „hedonistát" gyűlöli meg már az első
pillanatban a főhős személyében, akit azért akar eltávolítani, mert akkor annak fel kell
számolnia „bűnbarlangját", a normálisan berendezett albérleti szobáját. A főhős lakása
előtt leselkedő Berecz „gyökeret vert" az ablak alatt. „Valahogy megnyugtató volt tudni,
hogy időtlen-időkig ott fog állani, hátára, mellére hirdetéseket ragasztanak, kopaszodó
fejére verebek szállnak megpihenni, az utcakölykök telefirkálják, a kutyák megszagolják,
a hirdetőoszlopok sorsára jut. . . " — elmélkedik a főhős. De Berecz nem elégszik meg a
fenyegetően néma szereppel, rövidesen fel is megy hozzá. Váratlan „rajtaütései" szétzilálják az amúgy is szorongással teli főhős idegrendszerét, aki az utcán az esőben
bolyongva már hallucinál: „a növekvő sötétségben úgy rémlett, a föld mélyén eltemetve
rengeteg dobos ül egy óriási dob körül, s félőrülten veri a dobot, harci jeladásként vagy
őrjöngő félelmükben".
A főhős menekülésvágyának másik pszichikai motívuma már az irracionalizmus tartományaiban „gyökeredzik". Ebben - közvetve - szerepe van cinikus, harsogóan szellemes
barátjának, a pszichiáter Gusztinak is. Guszti a barátja emberkerülő, depressziós közérzetében a „nagyszerű esetet" látja, kedvtelve vadászik a főhős „tüneteire". Később a
„baráti" kapcsolat elemzése már — az írói kontroll nélkül kezelt — szélsőséges irracionalizmus ösvényeire csap át: a főhős attól fél, hogy barátja vele gazdagítja az őrültek
házában a páciensei gyűjteményét. Guszti figurájával Grandpierre a cselekvő ember
intellektuális, morál-ellenes modelljéhez tér vissza: gondoljunk A rostából Kocsis Márton
alakjára.
Az abszurd ötletekből kifogyhatatlan, harsogó Guszti vőlegénye egy tiszta, de némileg
korlátolt képességű úrilánynak, Karolának. Karolát és családját Jélektani módszerekkel"
dolgozta meg: kezdetben csak telefonálgat a lánynak, de randevút nem beszél meg vele, a
legizgalmasabb ponton mindig megszakítja a beszélgetést. Később a család előtt a legváratlanabb produkciókat adja elő: halk, suttogó, kedves szavak után minden átmenet
nélkül torkaszakadtából, brutális módon üvöltözni kezd. Gusztiban valójában szintén az
„égi és földi szerelem" dualizmusa munkál, de e kettősségnek mindvégig a tudatában van,
miközben azon fáradozik, hogy felszámolja azt. A számtalan „felszedegetett", majd
„szennyes ruhaként" eldobott nő után elhatározza, hogy Karola, a „tiszta lány" birtoklásával érkezik majd el az állított, végső „csömörhöz".
A regény hányódó főhőse — improvizált kalandjai, látogatásai, kószálásai alakítják ki
az Alvajárók csapongó, kusza szerkezetét - , közben a zöld szemű, vörös hajú buja Ella
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miatt gabalyodik a testi kapcsolat hálójába. Grandpierre lélektani, képi jellemzése tökéletes: Ella pompás, buja teste ellenére „hogy mégis lelketlennek, visszataszítóan ridegnek
tűnt föl, azt bőre szokatlan, jeges és világító fehérsége okozta, mely kiemelte és élesen
elválasztotta mindentől, ami körülvette. Emellett valami meghatározhatatlan módon
magával hordozta gazdag és viszontagságos múltját, mintha akik szerették, kísértetként
szüntelenül körülötte lengenének". Ella nem óhajt társa lenni, csak a testi örömökből
akarja kivenni a részét. „A beszéd öl meg mindent", a „nem szabad beszélni, szeretni
kell"-féle „ars poetica" mögött egy lelki sivárságában teljesen kiürült, elértéktelenedett nő
hallatlan önzése rejlik. A regény groteszk logikája szerint nem véletlen, hogy iránta
rövidesen az erkölcsök megszállott strázsamestere, az Ellát fantomként kísérő Berecz
gyullad majd bárgyún megalázkodó és aljasságokat elkövető „szerelemre".
A főhős képzelgéseiben — mintegy különös „déjà vu"-ként — állandóan felbukkan
álomutazásainak célpontja, a képzeletbeli tó, ahol a „lélekcsere", a hajdani, igazi énjének
az elveszítése lejátszódott. Épp ezért gondolja ellenállhatatlan „belső parancs" által űzve,
hogy a „ t ó " partjához vissza kell térnie. A főhős ezt így fogalmazza meg: — „Az a
sejtelem ijesztgetett, hogy életem útján valahol, gondolatlanságból ott felejtettem magam,
valaki másnak a lelkébe öltözve indultam tovább s napjaimat az mérgezi meg, hogy
visszaemlékszem e végzetes cserére, anélkül, hogy tudnám, mit vesztettem. Úgy rémlett, a
szörnyű félreértés a tó partján történt, itt cseréltem lelket s ha ide visszatérek, mint
könnyelműen elhagyott szerelmet ölelhetem magamhoz igazi életemet." Úgy érzi, hogy a
tó partjánál — meggyőződése, hogy már járt ott — „megtisztulhatna", levetkőzhetné
zsibbadt álom-életét. Korántsem csak az álomjárás eme másik — belső — motívuma és
iránya miatt tekinthetjük ezt a regényben egyre inkább eluralkodó pszichikai problémát a
művészi kisiklás egyre rögösebb és kuszább útjának. Nagyon jól tudjuk, hogy a nyomasztó
valóság helyébe lépő fantázia- és álomvilág primátusa — éppen a magyar próza jelentős
vonulataiban is —, meggyőző, szuverén művészetet is teremtett. De Grandpierre hősének
„alvajárása" — amely nélkülözi az író kritikai kontrollját —, egyre több, romantikus,
lélektanilag hiteltelen, kusza, illogikus motívumokkal „építkezik", amelynek képeit,
mondatszövevényeit is egyre inkább a már-már banalitásba hajló, szépelgő irodalmiaskodás hatja át. Az Alvajárók főhőse — a Guszti által improvizált nőportré alapján — már
ismeretlenül is szerelmes Karolába, az álmaiban visszatérő tó partjához Karolával „utazik
el". Ella demoralizáló testiségétől is Karolához menekülne, de mikor tudatosodik benne
ez a „szerelem", Karolától újra Ellához menekül vissza. (Természetesen egyelőre a főhős
még nem is ismeri Karolát.) A főhős tudatában eluralkodó irracionális káosszal szinkronban, Ella is énjének „ismeretlen" vonásait mutatja meg az esztergomi kirándulás során: a
Bereczet kifosztó nő manőverei azonban teljesen tagadják majd ezt az „új arcot". Ok és
okozat között többé nincs összefüggés, már azért sem, mert az okok, tettek motivációja —
a regény belső, irracionális logikája szerint is — teljesen elmarad. Karola Gusztival való
szakítását s a főhős ezt követő leánykérését — Guszti extremitásában is gondosan felépített
figurájával — még el tudja hitetni Grandpierre. De a főhős nászútja Karolával, s az ezt
követő események már a teljes lelki zűrzavar ködébe vesznek.
A regény szimbólum-rendszere e „sorsszerű" találkozás irányába mutatta az utat: a
nászúton mégis valami alattomos feszélyezettség van közöttük, gomolygó, alaktalan
homály nehezedik egész kapcsolatukra. A főhős a gyermekkort akarja megtalálni, Karola
pedig egyelőre fél — egy ideig még nem lesz az övé (!) —, ez a ködös misztifikáció jobban
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eltávolítja az Alvajárók végét a realizmustól, Grandpierre következetes írói pályájától,
mint a legabszurdabb regény. Az igazi „énjének" megtalálása helyett csak a teljes
kudarcot és „nihilt" konstatálhatja az együttlét után a főhős: „Mint közös sírban
feküdtünk egymás mellett, némán és mozdulatlanul." S a regény kusza befejező részén
csak keveset segítenek a „házibarát" fiktív, rekompenzáló szerepébe lépő Guszti fanyar,
cinikus humorának sziporkázásai.
A sárgavirágos leány (1941) látszólag tovább megy az Alvajárókkal megkezdett úton. A
regény bűnügyi kerete ellenére, ugyanúgy a vágyálmok kapnak központi szerepet a
műben, mint az Alvajárókban. Az álom és a valóság, a képzelet és a realitás A sárgavirágos
leány ban azonban már teljesen egybemosódik a regényfigurák tudatában. De korántsem
csupán a regény bűnügyi kerete és a felerősödő, groteszk játékosság miatt más értékű e
két könyv. Azzal a ténnyel, hogy az új regényében Grandpierre visszatér Csibráky
figurájához, megszűnik a főhőssel való azonosulás veszélye. A sárgavirágos leány világa
sokkal irracionálisabb az Alvajárókénál, a cselekedetek lélektani motiválásának a nyoma
sem fedezhető fel benne, az egész regény az emberi tudat — ezen keresztül a világ —
totális zűrzavarát, anarchiáját festi groteszk vonásokkal elénk. Ez a valóságot a képzelgésekkel összekeverő hallucinogén állapot nemcsak Csibrákyt jellemzi, hanem a detektívet
is, sőt a regény valamennyi szereplőjét. Ezt a problémát nem látta világosan maga
Grandpierre sem, aki A sárgavirágos leányt számos írásában a legrosszabb munkájának
nevezi.8 De jellemző, hogy Az utolsó hullámban is a bűnügyi történet elsikkadt és
homályba vesző cselekményét emlegeti, pedig ez a regény értékelése szempontjából
majdnem lényegtelen. A sárgavirágos leányban eluralkodó életérzés, az „ismeretelméleti
folyamat" teljes paródiája a lényeges, s ez részben még akkor is sikerül Grandpierre-nek,
ha a regény egyes részletei, képei valóban mesterkéltek, banálisak. S ebben különbözik A
sárgavirágos leány az Alvajáróktól. Az utóbbi főhőse úgy merül el a lélek ködeiben, hogy
a hősével majdnem teljesen azonosuló író maga is komolyan veszi, s így mintegy az olvasó
tudatában is hitelesíttetni akaija ezt a zűrzavaros alvajárást. A sárgavirágos leány figuráinak esetében viszont szó sem lehet azonosulásról, ha a banálisan „lírikus" képeket
kioperálta volna a szövegből Grandpierre, akkor még nagyobb kritikai távolságból szemlélhettük volna ezt a szellemes, valóságtévesztő komédiát.
Az életből kihullott ember sorsába belenyugvó fatalizmusa már a lidérces hallucinációk
és a groteszk képzelgések gúzsába kötik A sárgavirágos leány Csibrákyját. A Rózsadombon
sétálgató Csibrákyt még kísértés fogja el, „hogy belépjen a tiszta, sugaras levegőbe,
átsétáljon a város fölött" — rövidesen a víziók légüres terében folytatódnak ezek a séták
—, de évei mindjárt „odagubbasztottak a vállára, mint kopott, viseltes tollú madarak".
Hamarosan feltűnik a sárgavirágos leány rejtélyes és légies alakja, akibe Csibráky Kálmán
nevű barátja, a nyomozást vezető detektív és a három bűnöző egyaránt szerelmes, s aki
8
Az utolsó hullámbó\ idézek: „Amint már említettem, gyökeresen újszerűt akartam produkálni.
Önmagában az, hogy eltérek a hagyományos krimimódszertől, nem lékelte volna meg a hajót. Az sem,
hogy a regény valamennyi férfiszereplője szerelmes a sárgavirágos leányba, aki egyébként kék ruhát
visel s a legváratlanabb helyeken tűnik föl. Sem az, hogy a lány valójában nem emberi lény, hanem a
boldogság szimbóluma, kékmadár, megölik, a Dunába dobják holttestét, ez mit sem zavarja, ismét
megjelenik. Mindez nem ártott volna, ha magát a bűnügyi történetet nem sikkasztom el, nem rejtem
rejtélyeskedések
és szóvirágok alá, amelyek végül úgy belepték a cselekményt,
mint repkény a
sírhalmot." (A kiemelés tőlem: C. B.)
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csak a regény emlékképeiben és látomásaiban tűnik fel újra meg újra, hogy aztán
meggyilkolása után az elérhetetlen vágy, a semmivé fosztó emberi érték különös szimbólumává váljon.
Teljesen egyértelmű, hogy a sárgavirágos leány szimbólum-alakjával — akit a rózsadombi villa kertjétől egy vidéki kastély vadul burjánzó parkjának taváig követnek a
különös falevelek nyomai — az Alvajárók tó-szimbólumát növesztette tovább az író. A
vidéki kastély parkjának tavához a szerelemtől hipnotizálva érkezik meg Kálmán, a
detektív és Csibráky, de a meddő, semmivé foszlott életük megváltásának csodáját is
várják mindhárman. Hogy ennek a „mágikus" lírának mi köze a bűnügyi szálakhoz, a
nyomozáshoz, azt teljesen felesleges feszegetnünk. Láttuk, hogy a bűnügy — az ékszerlopás és az ezt követő gyilkosságok — csak ürügy egy végletesen irracionális — az
Alvajárókból logikusan következő — tudatvilág bemutatásához. A lány alakját körüllengő
misztikus líra önmagában véve — képeivel, sejtetéseivel — művészileg is szentimentális. De
ha Csibráky, Kálmán és a detektív életérzésén keresztül nézzük a lány lényét s az egész
„bűnügyi történetet", akkor nemcsak a nyomozás illogikus fordulatai kapnak egészen
más megvilágítást : a líra misztikuma is bizonyos mértékben létjogosultságot nyer ebben a
közös, felajzott, hallucinogén tudatvilágban. Amelynek „realitását" már nem elhitetni
akarja velünk a regény — mint az írói szándék ellenére az Alvajárókban —, hanem a bizarr
játékosság három tudatot összefogó fókuszában (Csibráky, Kálmán, a detektív) groteszk
paródiaként vetíti elénk.
Erre a hallucinogén állapotra mindjárt frappáns példa Csibráky magatartása. Csibráky
hallatlanul könnyedén fantáziál. Amikor az ékszerlopásról olvas, úgy érzi, hogy neki is
köze van az esethez, a szobájába benyitó idegen lányt — felismerni véli benne a Rózsadombon látott sárgavirágos leányt — rögtön „áldozatnak" véli, s Kálmán barátját
felkeresve azt gondolja, hogy egy „titokzatos akarat" hatására kellett eljönnie otthonról,
hogy ezalatt a szobájában megtörténjen a gyilkosság. Rögtön „alibit" keres, a régi
emlékek „galambjai" helyett persze már „koromfekete hollók szállanak a vállára", mert
„ott fog himbálózni majd a bitófán, hurokkal a nyakán". Csibráky e regényben is az „élet
hajótöröttjének" érzi magát, Kálmánnal s a koszos éjszakai lebuj összes vendégével együtt
egy hosszú útra vivő „hajóra" várnak valamennyien. Az abszurd dialógus iskolapéldájí
Kálmán és Csibráky beszélgetése. Kálmán az eltűnt szerelméről ad elő egy zavaros
históriát, Csibráky a szobájába benyitó „kékruhás leányról" beszél, mire Kálmán azonnal
így kiált fel: „Te ölted meg!" Csibráky épp csak egy segítségkiáltást bömbölhet el, s már
lecsapnak rájuk a detektívek.
De a nyomozást vezető detektív is a bűnügy helyett a sárgavirágos leányt hajszolja.
Kálmánt is beleszámítva, így az az érzésünk, hogy Csibráky figurája megtriplázódott. A
detektív — miközben a tetthelyen szórakozottan babrálja „a tárgyi bizonyítékokat" —
azon tűnődik, hogy milyen jó lenne „eltűnni egy sötét pincében, egy gyertya árnyéklengető fénye mellett tisztán csengő régi pénzeket számolni, vagy sírni, marcangolóan,
gyötrötten, miközben egy könnyű kéz öt újjá végigsiklik a haján". Miután a sárgavirágos
leány otthagyta („este még neveddel a számon aludtam el, reggel már alig-alig emlékeztem
rád" — írta a nő a „búcsúlevélben"), végleg elvesztette a hitét, hogy valaha is különbséget
tudjon tenni igazi és álboldogság között. 9 Makacs kisebbrendűségi érzés is gyötri: a lány
9

Kétségtelen, hogy - áttételesen - a „sárgavirágos leány" különös magatartásának rajzába a
harmincas évek végén lezárult, az érzelmi életét hosszú időre megbénító szerelem utáni lelkiállapotát,
Olgi lényét is belevethette Grandpierre (1. Az utolsó
hullámot).
5 Literatura
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nyilván az elegáns férfival — az egyik betörővel — ment el, ő bezzeg hiába próbálta
elegáns, könnyed férfiúvá növeszteni magát. A nyomozás helyett ő is a Rózsadombon
csatangol, ahol egy idegen ház ellenállhatatlanul vonzza, s amelynek kertjébe bemászva —
a regény kitűnő, groteszk jelenetében - , „meghitten, mintha egymáshoz tartoznának",
némán sétálgat együtt a tulajdonossal. De a dosztojevszkiji hősök mágikus kapcsolatának
paródiája Kálmán és Csibráky „kihallgatása" is a rendőrségen. (Csibráky ugyanolyan
kopasz, mint az egyik betörő, Kálmán pedig szintén elutazni készült a sárgavirágos
leánnyal, mint az ékszertolvaj.) Kálmán és a detektív két „dosztojevszkiji" hős nyugtalan
őszinteségével azonnal a tárgyra tér: azaz kicserélik a lányról szerzett tapasztalataikat.
(Közben a detektív egy karcsú lányalakot lát elsuhanni a kémények között.) A kapcsolat
immáron végleges közöttük, hiszen a sárgavirágos leány mindkettőjükhöz intézett szakító
levele — a megszólítást kivéve — szóról szóra azonos. Csibráky közben a cellájában
rémülten festegeti magának az apokalipszis utáni világvéget: „Hátha végleg megfeledkeztek róla, valami szörnyű katasztrófa történt odakünn, már nem élnek, akik idehozták,
már senki nem tudja sehol a kihalt, elpusztult városban, miért került ide. . . " . A detektív
azonban iránta is rögtön rokonszenvet érez, a Csibráky „vallomása" (szerinte egy halott
lány fekszik a díványán) után feldúltan rohannak a „tetthelyre". A Ki a gyilkos? c.
fejezetben Grandpierre abszurd humora remekel. A lakásból lefelé menet a kapunyitáskor
Csibráky „intuitív elméje" azonnal működésbe lép: „Ő a gyilkos - suttogta Csibráky a
detektív fülébe s a házmesterre mutatott, aki mintha tudatára ébredne a veszedelemnek,
villámgyorsan kinyitotta a kaput és torkaszakadtából segítségért ordított." A lakásban —
a vérnyomok láttán — a detektív még azt képzeli, hogy Csibráky és a lány „életre-halálra
küzdöttek", de az éjszaka ködében száguldó taxiból már azért ugrik ki, mert a „lányt"
pillantotta meg „egy kerítés tetején". Csibráky szeretettel eltelve lohol a nyomában, s
követi őket a „szabálytalanság" miatt dohogó rendőr, persze nem lehet tudni, hogy ezt a
szabálytalanságot a májusi köddel kapcsolatban emlegeti-e, vagy a bűnüldözés
metodikájában észlelt-e valami szokatlan mozzanatot. Most már Kálmánnal és a rózsadombi öregúrral együtt, akiről kiderül, hogy a sárgavirágos leány apja, négyesben lesik a
rejtélyes leányzót, hosszan strázsálva a titokzatos tavat rejtegető birtokon. A tó partján
megáll az idő: a lány felbukkanására váró együttes egy lassan fakuló színű csoportképpé
merevül. Időtlen áhítatukban csak az erdész lánya után sóvárgó Csibráky zavarja meg
őket. Csibráky Ágnes idomai kedvéért átmenetileg „dezertál" a valóságba: feleségül veszi
az erdész lányát. De a hízó, csúnyuló asszony láttán, mikor a tóba gázolva „megpillantja"
a sárgavirágos leányt, már igazi közegébe, az irrealitásba menekül vissza.
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MŰHELY
IRODALOM ÉS TÁRSADALMI É R T É K *

I.
A VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSE
— Elméleti bevezető —
.1.

Értékorientációs irodalmi elemzéseket végzünk. Abból indulunk ki, hogy az
irodalom a társadalmi tudatról nyerhető ismeretek egyik legbővebb forrása, vagyis
azok közé az alapvető objektivációk közé tartozik, amelyekből képet alkothatunk
egy korszak társadalmi tudatáról.
Az értékorientációs elemzés azt jelenti, hogy ezt a rendelkezésünkre álló forrást
ezúttal egyetlen célra használjuk fel, és az értékek világát, a. társadalmi tudat
normativ oldalát vizsgáljuk vele.

2.

Nem magát az értéket kutatjuk tehát, hanem az értéktudatot. A különbség
jelentős. Az elméleti filozófia több iránya szerint ugyanis az érték függetlenül
létezik attól, hogy szubjektíve megragadják-e vagy nem (N. Hartmann), vizsgálatunkban viszont az értékeknek éppen megragadott állapotára vagyunk kíváncsiak,
arra, hogy a kor irodalma hogyan kezeli őket. A kor irodalma, amely egyszerre
része, kifejezője és alakítója a társadalmi tudatnak.
Része, kifejezője és alakítója mindenekelőtt esztétikai értékeivel is, de itt elemzésünkben a megjelenő értékeket vizsgáljuk és nem a megjelenítés értékeit. A művek
esztétikai érdemei és fogyatékosságai nem tartoznak elemzésünk körébe: nem
immanens esztétikai, hanem transzgresszív társadalomtörténeti elemzéseket végzünk.
Az esztétikai értékek csak úgy és annyiban részei munkánknak, amennyiben a
szövegek transzgresszív, társadalmi vonatkozásaiban jelennek meg. Elemzésünk e
megkülönböztetés révén a művek összetett rétegződésének megértéséhez is hozzájárul, s ez a hozzájárulás - távolabbról — magát az esztétikát is gazdagíthatja (1. a
Helikon c. folyóirat 1978. 3., Értékek és társadalom. Transzgresszív elemzések c.
tematikus számát).

.1.

Vizsgálatunk induktív és nem szükséges ismerni hozzá a filozófiai értékelmélet
különféle álláspontjait és történetét. Az érték filozófiai meghatározásaitól el is
tekintünk. Elég, ha szem előtt tartunk egy definíciónak még nem nevezhető
megfogalmazást (Heller Ágnes nyomán), és ezt az értékről az általunk vizsgálandó
*Az MTA Irodalomtudományi Intézetében 1974-ben indult meg az Értéktudományi Kutatócsoport értékorientációs novellaelemzéseket folytató munkája A társadalmi struktúra és
szocialista tudat változása a felszabadulás után című OTTKT-kutatás keretében. Folyóiratunk
1975/2., 1 9 7 6 / 3 - 4 . , 1 9 7 7 / 3 - 4 . számában közölt a témával kapcsolatos tanulmányokat, elemzéseket. Az itt közölt tanulmány a kutatócsoport közös munkáján alapszik, és a további kutatás
instrukciós rendszeréül szolgál. (Literatura Szerk.)
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értékérvényességre vonatkoztatjuk. Eszerint érvényes értéknek tekintendő az olyan
preferencia, vagyis előnybenrészesítés, amely társadalmilag már szabályozott vagy
az egyes eseten túl általánosítható. Az általánosítás mértéke a csoporttól az emberiségig terjedhet. (A csoport szót itt szociálpszichológiai értelemben használjuk, és
legkisebb egysége a házassági csoporthelyzet.)
2.2.

Ezt a megfogalmazást azért is szem előtt kell tartanunk, hogy ne keveijük össze
az értékeket a szükségletek és érdekek körével. Az érték nem azonos avval, amire az
embereknek szükségük van, vagy amit szükségesnek hisznek. Pl. ha valaki szomjas, és
elétesznek az asztalon egy pohár vizet és egy szelet rántott húst, nyilván a pohár víz
után fog nyúlni. Ez is preferencia, ez is előnybenrészesítés. De nem értékpreferencia, hanem szükségletpreferencia. Ez utóbbiból nem lehet levezetni az
előbbit, nem lehet azt mondani, hogy azért érték valami, mert meghatározott
szükséglet (kereslet) irányul feléje. Ha ugyanis azt mondanánk, hogy a szükséglet
teszi értékké az értéket, akkor evvel azt is állítanánk, hogy amire nem irányul
szükséglet, az nem lehet érték. így aztán olyan hasznossági értékelmélethez jutnánk,
amely már feloldja és felszámolja az értékfogalmat, és amely szerint már nincs is
érték, hanem csak szükséglet létezik. Ez pedig durva logikai redukció.

2.3.

De hogyan tudunk különbséget tenni szükséglet és érték között olyan esetben —
és ez nagyon gyakori —, amikor a szükségletpreferencia és az értékpreferencia
tárgya azonos, vagy legalábbis a nem-filozófiai elemzés számára azonosnak látszik?
Pl. a szabadság tagadhatatlanul egyszerre szükséglet és érték. Mi a különbség a
szabadság szükséglet-jellege és érték-jellege között? Az a különbség, hogy a szükséglet-jelleg elvileg megszüntethető: teljes és tökéletes kielégítés által. Az érték-jelleg
viszont nem szűnik meg akkor sem, ha az értéket megvalósítják vagy birtokba
veszik. Tehát a szabadságra nem fog szükségletpreferencia irányulni, ha az egész
emberiség és minden egyes ember tökéletes szabadságban fog élni, de a szabadság
akkor is alapvető emberi érték marad. (Más kérdés, hogy vannak gyakorlatilag
kielégíthetetlen szükségletek és a szabadság ezek közé tartozik.)
Még nehezebbnek látszik az érték és szükséglet megkülönböztetése akkor,
amikor a preferencia tárgya nem valamely eszmény vagy fogalom, hanem szó szoros
értelemben tárgy, objektív anyagi létező. Ebben az esetben a megkülönböztetésre
annak révén nyílik lehetőség, ha megértjük, hogy egy tárgy csak mint jel válik
értékké. A jel pedig attól jel, hogy olyasvalamit jelöl, ami anyagi mivoltában
közvetlenül nincsen jelen. Ami a kenyérben számunkra közvetlenül adott, hogy
tudniillik étel, az a szükségletek körébe tartozik, a kenyér értéke abban az emberi
munkában rejlik, ami létrehozta, a kenyér értéke az őt létrehozó emberi munkát
jelöli; a vallásos ember számára pedig még szimbolikus jelentése is van; Krisztus
testét jelképezi, s ez a szimbolikus jelentés sem a szükséglet-jelleghez, hanem az
érték-jelleghez tartozik. Egy aranylánc értéke azt a gazdagságot jelöli, amihez eladás
révén hozzá lehet jutni, vagy szimbolikus értéke van: emlék, azt a személyt jelöli,
vagy azt a kort, akitől vagy ahonnét származik. Az értékpreferencia nem magára a
tárgyra vonatkozik, hanem arra, amire a tárgy utal, amit jelent. A jelként (pontosabban: a saját ún. funkciójelén túl jelként) nem működő tárgy nem érték. De egy
pohár víznek nem kell ilyen értelemben jelként funkcionálnia ahhoz, hogy szükség-
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letpreferencia irányulhasson feléje, a szomjúság. Amikor szomjunk csillapítására
megiszunk egy pohár vizet, akkor nem jelként használjuk, sőt a szükségletdimenzióban, ha kell, lemondunk arról, amit a felhasznált tárgy jelent, vagy
felfüggesztjük ezt a jelentést, hogy a felhasználás vagy birtokbavétel által kielégítsük, más szóval megszüntessük a szükségletet. Amikor lemondunk az értékről,
akkor az értéket evvel nem szüntetjük meg. Az érték felfüggesztése éppen ezért
vezet értékkonfliktushoz. Amit lelkiismeretfurdalásnak nevezünk, az legtöbbször
azonos a mesterségesen felfüggesztett érték eleven hatásával.
2.4.

A szükségletek tehát elvileg kielégíthetők (megszüntethetők) és megújíthatók,
miközben az értékek változatlanok maradnak. Gyakorlatüag azonban az értékek
világa sem állandó. Egy-egy korszak, egy-egy társadalmi osztály, réteg, csoport más
és más értékeket tart érvényesnek. A szükségletek változása és az értékek változása
között azonban megint csak lényeges különbség van. Amire ugyanis nem irányul
szükséglet, az csakugyan nem szükséglet. Valóságosan, reálisan nem az. Nem beszélhetünk arról, hogy milyen kőolajszükséglete volt a magyar társadalomnak az
Anjouk korában. Azok az erkölcsi értékek azonban, amelyekre az Anjouk korában
nem irányult preferencia, akkor is értékek voltak. Az érték léte nem függ attól,
hogy egy kor vagy egy adott közösség tud-e róla vagy nem. Csak az érvényessége
függ tőle. Ha nem így lenne, akkor lehetetlen volna mindenfajta logikai, etikai és
esztétikai ítélet, és mindennek a mértéke önmaga volna: fel kellene tennünk, hogy
minden, ami van (egy adott pillanatban van), az igaz, jó és szép, legalábbis úgy és
annyiban, amennyiben önmagát annak tekinti. Ezen az önértékelésen kívül pedig
minden más értékelést kortévesztőnek kellene minősítenünk.

3.1.

Vizsgálatunk ezen a ponton elválik a filozófiai értékelmélettől. Mi nem az
értékek rendszerét, szerkezetét, ideális létét kutatjuk, nem is azt, hogy egyáltalán
létezik-e ilyen ideális lét, hanem azt az érvényességi kört táljuk fel, amit az
irodalom tulajdonít a magyar társadalomnak az elmúlt évtizedekben. Azokat az
értékpreferenciákat
(vagyis értékekhez vezető előnybenrészesitéseket)
keressük,
amelyek az elemzésre kiválasztott irodalmi művek szerint megvalósultak, meg
kellett volna valósulniuk, vagy éppen nem lett volna szabad megvalósulniuk a
magyar társadalomban.
Irodalmi művek ilyen elemzése nyilvánvalónak látszik. De nem az. Olyannyira
nem, hogy csaknem elháríthatatlan akadályokat támaszt. Az elemzés ugyanis
mindig értékelés (is). Az elemzést végző értékelése. Az elemző azt az értékrendet,
amelyet elfogad, és követendőnek tart (ez lehet egy etikai és/vagy esztétikai rendszer), mérték gyanánt használja fel, és aszerint ítéli meg a műveket.

3.2.

Mi azonban nem a műveket akarjuk megítélni, hanem arra vagyunk kíváncsiak,
hogy a művek mint ítélkező, értékelő rendszerek hogyan minősítik koruk társadalmát, és mit mondanak koruk értékpreferenciáiról. Ezt nem szabad összetévesztenünk azzal, hogy a mi értékpreferenciáink hogyan és milyen mértékben
fordulnak elő a kiválasztott müvekben. Ezt is meg lehetne vizsgálni, de ez egy másik
program volna. Itt most csak és kizárólag azt kutatjuk, hogy a kiválasztott művekben milyen értékpreferenciák jelennek meg korukra vonatkozóan.
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A vizsgálat empirikus, tényfeltáró szakaszában tehát az értékekről értékmentesen
kell beszélnünk: nem azt kell megírnunk, hogy mi a véleményünk e művek társadalmi értéktartalmáról, hanem azt kell kifejtenünk, hogy mi a művek véleménye a
társadalom értéktudatáról. Ehhez nagyfokú szövegelemzési leleményességre van
szükség — és evvel egy időben az elemzői önérvényesítés lehető legteljesebb háttérbe
szorítására.
3.3.

De ha nem az elemző értékrendjét tekintjük mérvadónak, akkor kiét? Hiszen
nincsen értékpreferencia preferáló nélkül. Ki vagy mi a preferáló a mi elemzéseinkben: Az író, aki „nincs jelen" az elbeszélésben? A narrátor (ha van ilyen), mert az
szövegszerűen megragadható? Az egyes szereplők? A meghatározható epizódok?
Az úgynevezett műalkotás-egész? Ez munkánk egyik legnehezebb elvi és módszertani kérdése.
Általánosságban a következőket kell leszögeznünk:
a) Mivel az író nem azonos a narrátorral, és a mű szövegében nem jelenik meg,
semmiképpen nem az ő értékpreferenciáját vizsgáljuk.
b) Az írói szándékokkal, alkotáslélektani tényezőkkel nem foglalkozunk.
c) Kutatásunknak csak az tárgya, ami a miiben mint nyelvi objektivációban
szerepel.
d) Ezen belül törekednünk kell a minél nagyobb, komplexebb egységek megragadására, és lehetőleg a műalkotás-egész értékelő állásfoglalását kell leírnunk.
(Hogy ez mit jelent, erről később lesz szó.) Ha ez nem sikerül (pl. azért, mert maga
a kiválasztott mű esztétikailag nem elég koherens, nem zárt egész), akkor
e) a szereplőket kell preferálóként felfogni. A szereplök
értékpreferenciáinak'
tárgyilagos leírása és rendszerezése az a minimum, amit az elemzőnek
teljesíteni
kell. Ha a novellában van narrátor, akkor azt a szereplők egyikének kell felfognunk:
hogy főszereplőként vagy epizódszereplőként, azt az elemzés során, novellánként
kell eldönteni.

4.1.

Meg kell tudnunk mondani, mit értünk azon, hogy kutatásunknak csak az
tárgya, ami a kiválasztásra került műben mint nyelvi objektivációban szerepel.
Ennek a kijelentésnek a megvilágítására segítségül hívjuk C. W. Morris korai szemiotikai elméletét.
Morris a szemiozisnak, vagyis a jelfunkcionálásnak három dimenzióját különböztette meg. Szintaktikai dimenziónak nevezte a jelnek más jelekkel létesített kapcsolatát, szemantikai dimenziónak hívta a jel és a jelentés (ez utóbbi: deszignátum és
denotátum) összefüggését, végül pragmatikai dimenzióról beszélt, amikor a jel és a
jelet használó viszonyát tárgyalta. A jelfunkcionálásban természetesen mindhárom
dimenzió együttesen vesz részt, elkülönítésük csak a folyamat vizsgálatában, elemzésében (annak idejére) lehetséges.
Mármost, az érték nem nyelvi jelenség, de nyelvi jelekkel ki lehet fejezni, és
vizsgálatunkban éppen azt elemezzük, hogy irodalmi művek, vagyis nyelvi műalkotások hogyan fejezik ki. Ahogy filozófiai szempontból nem azt kutatjuk, hogy
az érték in abstracto, hanem figyelmünket az érvényesnek tartott, megragadott
értékekre irányítjuk, ugyanúgy szemiotikailag sem áz értéknyelvet keressük, tehát
nem az értékek kifejezhetőségének szabályait, szerkezetét és rendszerét kívánjuk
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feltárni (erre itt csak egészen röviden és elnagyoltan térünk ki), hanem az irodalmi
műben mint nyelvi kontextusban ténylegesen előforduló értékvonatkozásokat
(értéktartalmat) akaijuk összegyűjteni és rendszerezni. Az elméleti megfontolásokat
e célt szem előtt tartva pragmatikusan kezeljük.
Irodalmi művek értékvonatkozásait vizsgáljuk; Értékvonatkozás (értéktartalom)
itt annyit tesz, mint nyelvben, nyelvi jelölésfolyamatban kifejezett érték (értékkategória, értékfogalom értékképzet, értékérzés). A jelölési folyamat Morris által
feltételezett három dimenziójának melyikében kereshetjük ezt?
4.2.
Mivel az érték nyelven kívüli jelenség, a szintaktikai dimenzióval nincs mit
kezdenünk. Könnyen beláthatjuk, hogy ebben a mondatban: „Jókai hősei a magyar
szabadságért küzdenek", az a szó, hogy „szabadságért" szintaktikailag nem értékkategória, hanem célhatározói szerepet betöltő ragozott főnév. A szintaktikai
dimenziót elemezve nem lehet eljutni az értékekhez.
4.3.

Marad a szemantikai és pragmatikai dimenzió. Ha az érték a szemantikai
dimenzióban jelenik, mint egy adott szövegegység jelentése, akkor manifeszt értéktartalomról van szó. Ez akkor fordul elő, amikor az elemzendő művekben megnevezik az értékeket, a szereplők értékekről beszélnek, a nyelvi úton kifejezett
gondolatok értékekre irányulnak: leggyakrabban moralizáló vagy didaktikus részletekben. Manifeszt értéktartalom a szövegben előforduló értékkategóriák és értékítéletek összessége. Ez pedig a szöveg szemantikai dimenziójában fejeződik ki.

4.4.

De a művek társadalmi értéktartalma legtöbbször nem nyilatkozik meg manifeszt
módon, a szöveg közvetlen jelentésében nem manifesztálódik. Amikor az irodalmi
mii értékvonatkozásai a nyelvi jelölés pragmatikai dimenziójában szerepelnek, akkor
a szöveg látens értéktartalmáról beszélünk.
A pragmatikai dimenzióban a jel és a jelet értelmező viszonya fejeződik ki. A
pragmatika szemszögéből nézve Morris szerint a nyelvi szerkezet nem más, mint
viselkedési rendszer és alapvető kategóriája az interpretáns. Morris — a szótPeircetől véve át, de tőle eltérő felfogásban — interpretánsnak nevezte a jel értelmezőjének azt a szokását, hogy a jel észlelésekor úgy viselkedik ott nem levő, de az adott
szituációban fontos objektumokkal kapcsolatban, mintha azok ott volnának.
Tehát ha villámlik és befogom a fülem, akkor ez a mozdulat interpretánsa a
mennydörgésnek mint deszignátumnak. Ebben a helyzetben ugyanis számomra a
villámlás jel, a mennydörgés jele, és az ég ugyan még nem dördült meg, de
előkészületi reakcióként befogom a fülem. A villámláson mint jelen keresztül
reagálok arra, amit ez a jel jelent vagy jelenthet: a mennydörgésre. Azért tehetek így,
mert tudom, hogy ha villámlik, akkor „utána" legtöbbször megdördül az ég. Lenet,
hogy ezúttal a dörgés elmarad, vagy a vártnál jóval kisebb lesz, mindenesetre a
villámlást jelként értelmezve reagálok az adott helyzetben. Ha akkor fogom be a
fülem, amikor már dörög, akkor ingerreakcióról van szó és nem jelviszonyról.
Jelviszony létesüléséhez elengedhetetlenül szükséges annak hiánya, jelen nem léte,
amire a jel vonatkozik.

4.5.

Azt állítjuk tehát, hogy elemzésünk számára a műalkotásnak mint nyelvi
objektivációnak a pragmatikai dimenziói lesznek legfontosabbak. A művek értékvonatkozásai legtöbbször látens módon nyilvánulnak meg a szövegekben, és ezt a
látens tartalmat a pragmatikai dimenzió elemzése révén lehet földeríteni.
425

Vegyük a következő egyszerű példát. „Csillogó szemmel mondta, hogy Jókai
nősei mindig a magyar szabadságért küzdenek." Ez tárgyi alárendelő összetett
mondat. Mint már tisztáztuk, a szintaktikai elemzést mellőzhetjük, mert avval nem
lehet felfogni az esetleg jelenlevő értékvonatkozásokat. A szemtanikai dimenzióban
megragadhatjuk a manifeszt értéktartalmat, és a mellékmondatban meg is leljük a
„magyar szabadság" értékkategóriát, amit - immár célunknak megfelelően további elemzés alá vehetünk. Ha ezután a mondatot a pragmatikai dimenzióban is
megvizsgáljuk, akkor eljutunk a főmondat értéktartalmához, ahhoz a reagáláshoz,
beállítottsághoz, attitűdhöz, amivel a főmondat meg nem nevezett szereplője Jókai
műveihez és a magyar szabadság ügyéhez viszonyul. Ebből a nézőpontból a szabadság jel lesz a szereplő számára, és hogy ezt a jelet hogyan interpretálja, hogyan oldja
föl, arra a reagálásból („csillogó szemmel"), mint interpretánsból következtethetünk: evvel az értékkel egyetért, magáévá teszi, a szabadság fogalmát ő is előnyben részesíti.
4.6.

A látens értéktartalom szövegen kívüli, de a szöveghez tartozóan szövegen kívüli. Ezen a ponton azonban már el kell térnünk Morris eredeti felfogásától, és
elméletét elemzésünk céljához kell hajlítanunk. Morris jelfunkcionálásról beszél,
ezért az ő megfogalmazása nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a műalkotás pragmatikai dimenziója nem azonos-e a recepció folyamatával. Ebben az esetben a jel (a
mű) használója az olvasó. Nekünk ezt a lehetőséget ki kell zárnunk. Mi vizsgálatunkat a műalkotáson belül megvalósuló pragmatikai dimenziókra korlátozzuk.
Interpretálónak mindig csak egy szereplőt vagy az elbeszélőt (vagy egy ekként
funkcionáló szövegegységet) tekinthetünk, és ennek interpretánsát, viselkedési
szokását, előkészületi reakcióját, attitűdjét elemezzük. Ellenkező esetben abba az
alapvető hibába esünk, amiről már volt szó, hogy nem a mű értéktartalmát tárjuk
fel, hanem saját értékpreferenciáinkról számolunk be a műelemzések ürügyén. A
bennünk felébredő előnybenrészesítéseket írjuk le és nem a szövegben előfordulókat.
4.7.
Figyelmeztetésül ki kell térnünk a kontextuális értelem kérdésére. A kisebb
szövegegység mindig egy nagyobb szövegegységen belül nyeri el értelmét. Ha ezt
nem vesszük elég gondosan tekintetbe, akkor nevetséges félreértésekbe keveredhetünk. Képzeljük el, hogy egy irodalomtörténész Jókait konzervatív nacionalista
írónak tartja, aki örökösen hazafias jelszavakat hangoztat, és az általános humanizmus vagy a nemzetköziség eszébe sem jut. Az Ölető előadást tart Jókairól.
Igazának belső meggyőződésétől vezérelve csOlog a szeme. Megvetően mondja:
„Jókai hősei mindig a magyar szabadságért küzdenek." Előbbi példamondatunk
ebben a szövegösszefüggésben nyüván egészen más értelmezést kell, hogy kapjon.
4.8.
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Ezek után az elméleti megfontolások után már világosan áll előttünk elemzésünk
nehézsége. Kisebb szövegegységek (szavak, mondatok) felől haladunk a nagyobb
egységek (bekezdések, dialógus-egységek, epizódok) felé. A nagyobb egységek
összefüggésében döntjük el a kisebbek tartalmát. Fokozatosan haladunk előre,
aprólékos munkával, és egyszer csak eljutunk a műegészhez. A kérdés a következő:
lehet-e a műegész interpretánsa a műegész része? Van-e olyan pragmatikai dimenziója a műegésznek. amely a művön belül marad? Az nyüvánvaló, hogy a művön

kívül van két interpretáló, az író és az olvasó, s mindkettőnek van interpretánsa,
vagyis reagálási szokása és lehetősége. De azt már leszögeztük, hogy nem a mű
létrehozatalának és befogadásának értékvonátkozásait vizsgáljuk. Elemzésünk
gyakorlati céljából ezért fel kell tennünk egy „interpretáns X" létezését, és azt
keressük. Az „interpretáns X" azt a lehető legösszetettebb pragmatikai dimenziót
jelöli, amely még a mű szövegén belül marad, vagyis amihez nem szükséges az író és
az olvasó tényleges reagálásának ismerete.
Ez a keresett dimenzió nem más, mint a műalkotás-egész. Fogalmilag tehát meg
kell különböztetnünk
a müegész és a müalkotás-egész kategóriáját. E megkülönböztetés segítségével pontosabban meg tudjuk fogalmazni azt, amikről a 3.3.-ban már
szó volt.
A müalkotás-egész felöleli a szöveg összes szintaktikai és szemantikai dimenzióját, valamint magában foglalja a szövegösszefüggésből önkéntelenül — szubjektív
olvasói ítélet nélkül — következő pragmatikai dimenziókat. Ez utóbbiak a szereplők
és az elbeszélő reagálásainak, attitűdjének elemzése révén ragadhatok meg, mivel
azonosak a szövegben előforduló egymásra-reagálásokkal.
A müegész a befogadási folyamattal kiegészült müalkotás-egész. A műegész már
tartalmazza az olvasóban érzelmi-értelmi hatásként meghosszabbodó pragmatikai dimenziókat is. A műegész az olvasóban kiteljesedő mű.
Szépirodalmi művek természetes olvasása mindig müegészt eredményez. A mű
olyannyira kiegészül az olvasói reagálással, hogy az olvasó nem is tudja elválasztani
és függetleníteni a művet saját reagálásától. Ez a szoros egybekapcsolódás ezért
következhet be, mert a pragmatikai dimenziók „meghosszabbodásait" csakugyan
nem egyszerűen olvasói önkény hozza létre, hanem bizonyos változatok határai
között törvényszerűen működik egy adott történelmi és társadalmi kontextusban.
A tudományos kutatás választ aközött, hogy a műalkotás-egészt, a műegészt vagy
éppen azt a minőséget vizsgálja, amivel a műalkotás-egész kiegészülve műegésszé
válik. A műegész legegyszerűbb leírását az impresszionista kritikus adja, aki saját
reagálásáról számol be, legmegbízhatóbban pedig olyan recepcióesztétikával lehet
elemezni, amely aprólékosan figyelembe veszi mindazokat a történelmi, társadalmi
valamint kulturális hatásokat és körülményeket, melyek meghatározzák a befogadást. A műegész tudományos érvényű elemzése csak akkor válik lehetségessé,
ha ismerjük a társadalmi tapasztalatoknak azt az összefüggésrendszerét, amit Hans
Robert Jauss „elvárási horizont"-nak nevezett, és amiben a befogadás létrejön.
Értékorientációs elemzésünknek az a célja, hogy a müvek társadalmi értékvonatkozásainak megismerése révén módszeres kutatással járuljon hozzá azoknak az
információknak a feltárásához, amelyek erre a történelmi társadalmi és kulturális
kontextusra, a. társadalmi tapasztalatoknak erre az összefüggésrendszerére, az „elvárási horizontra" magukból a müvekből, mint kelekezési idejükre nézve releváns
forrásokból
nyerhetők.
Ehhez vizsgálatunkat szigorúan a műalkotás-egészre kell korlátoznunk.
Amikor kijelentjük, hogy kutatásunknak csak az a tárgya, ami a műben mint
nyelvi objektivációban szerepel, akkor az előbbiek értelmében meghatározott
manifeszt és látens értéktartalomra összpontosítjuk figyelmünket. Tárgyunk a müalkotás-egész, vagyis a szövegek teljes szemantikája és mindazok a pragmatikai
dimenziók, amelyek itnerpretánsa nem az elemző reagálásában jön létre.
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Tudatában kell azonban lennünk annak, hogy a műalkotás-egész tökéletes elkülönítése nem lehetséges. A legtöbb tudományos munkának van határozatlansági
tényezője, az irodalomkutatás határozatlansági tényezője abban nyilvánul meg,
hogy az elemző az elemzés közben beavatkozik a mű funkcionálási folyamatába, és
meghosszabbítja a pragmatikai dimenziókat saját maga felé. (Enélkül nem tudna
kapcsolatba kerülni a művel.) Azaz szándéka ellenére a műalkotás-egészt vizsgálva
mindig átmegy kicsit a műegész területére, a műalkotás-egészt műegésszé változtatja.
A műegésztől tökéletesen különválasztott műalkotás-egész csak elméleti föltevésként létezik. De az elemző, ha tudatában van tevékenységének, akkor optimálisan
korlátozhatja és csökkentheti beavatkozását, és elérheti azt a fokot, amelyen hozzáértőén szólhat a műalkotás-egész természetéről, struktúrájáról, magában valóságáról,
anélkül, hogy közben már zavaró és hitelrontó mértékben változtatná műegésszé az
általa vizsgált műalkotás-egészt.
5.1.

Célunk elérésére olyan módszert dolgoztunk ki, amely könnyen elsajátítható és
amely, ha pontosan és fegyelmezetten alkalmazzák, akkor olyan optimálisan
csökkenti a vizsgálat során óhatatlanul fellépő határozatlansági tényezőt, hogy az
eredmény a társadalomtudományok keretein belül objektívnak nevezhető.

5.2.

A módszer induktív módon keletkezett. Fölkértünk szakembereket, hogy célkitűzésünknek megfelelően belátásuk szerint elemezzenek meghatározott számú
elbeszélést. Az elkészült elemzéseket egybevetettük egymással és kiértékeltük őket.
Ezután a munkálatokban kezdettől részt vevő Mérei Ferenc a tapasztalatok alapján
kidolgozott egy instrukciós rendszert, amelyben kapcsolatot teremtett az irodalmi
értékelemzésünknek legmegfelelőbb szociálpszichológiai fogalmakkal, és lehetővé
tette az értékeknek a művekben előforduló attitűdök, beállítottságok révén való
megragadását. Evvel az instrukciós rendszerrel újabb kísérletsorozatokat végeztünk,
és a tanulságokat mérlegelve pontosabbá tettük. A szöveg véglegesítésében részt vett
Erdődy Edit, Kamarás István, Kenyeres Zoltán és Veres András.
Az előkészületi kísérletekben való közreműködésért a következőknek kell még
köszönetet mondanunk: Buda Béla, Erdélyi Ildikó, Gondos Ernő, M. Hollington
(Norwich, Anglia), Karafiáth Judit, Kis Pintér Imre, Körmendy Mariann, Nagy
András, M. Parkinson (Norwich, Anglia), J. Rockwell (Reading, Anglia), Rónay
László, Sebestyén Nóra. Somlai Péter, R. Takács Olga.
Kenyeres Zoltán

II.
AZ ELEMZÉSI BEÁLLÍTOTTSÁG
6.1
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Értékorientációs elemzésünk szociálpszichológiai beáhítottságot kíván. Nem
nélkülözhet bizonyos idevágó ismeretanyagot, s még inkább a szociálpszichológiai
kutatásra jellemző ráhangolódást, a jelenségek szociálpszichológiai értelmezhetőségének a gondolatát igényli. Ezt a beállítottságot legjobban akkor érthetjük meg,
ha a dolgok felszólító jellegéből indulunk ki.

A felszólító jelleg fogalmát Kurt Lewin vezette be a szociálpszichológiába. A
felszólító jelleg — eredetileg németül: Aufforderungscharakter, majd később angol
terminussal: valence = valencia = vegyérték — a cselekvési mezőre, a tevékenységnek,
a viselkedésnek a terére, a szubjektíve átszínezett környezeti tényezőkre irányítja a
figyelmet.
A gondolatmenet lényege, hogy a viselkedésnek belső indítékrendszere van,
amely a helyzeti egyensúly felbomlásából fakad, és az így keletkező feszültség
csökkentésére törekszik. Környezetünk jellegét, természetét számunkra ezek a
cselekvést meghatározó inditékok átszínezik, pszichikus mezőt hoznak létre,
amelyben a motivációknak megfelelő, kielégülést ígérő dolgok vonzanak, az ezzel
ellentétesek pedig taszítanak. A pszichikus mezőben hatásuk csak azoknak a
dolgoknak van, amelyek pozitív vagy negativ valenciát kapnak aszerint, hogy
elősegítik vagy hátráltatják egy feszült helyzet (pl. éhség, szomjúság, akadályoztatás, kudarc — amelyek természetesen szükséglethelyzetek is) feloldását.
6.2.

A valenciát tartalmilag sokféleképpen éljük át aszerint, hogy milyen cselekvést
vált ki belölünk, s főképp aszerint, hogy az adott cselekvést megelőző és kísérő
feszültséget, neveltetésünk, szocializálódásunk alapján hogyan értelmezzük. A
feszültség feloldását ígérő pozitív felszólító jelleget megélhetjük mint keresést, mint
vágyat, núnt kalandozási kedvet, mint vállalkozási igényt vagy akár mmt szégyenletes éhséget. A feloldást akadályozó negatív felszólítást megélhetjük mint óvatosságot, idegenséget, mint viszolygást, undort stb. A felszólító jelleg által a dolgoknak
tulajdonított emocionális többletét éljük meg a szocializációs szintünknek megfelelő értékként.

6.3.

A felszólító jelleg, a valencia szociálpszichológiai kategóriája — elemzésünk
szempontjából — megfelel az előnybenrészesítés, a preferencia filozófiai fogalmának, amiről az elméleti bevezetőben (2.1, 2.2, 2.3) volt szó. A felszólító jelleg,
miként az előnybenrészesítés, egyaránt létrejöhet a szükségletek vonalán és az
értékek vonalán. De a két vonal egymásra mintegy merőleges, és semmiképpen sem
szabad összetévesztenünk őket egymással.
Az érték olyan emocionális többlet, amely egy tárgy birtokbavételekor, egy
fogalom megragadásakor, egy eszmény megvalósításakor sem szűnik meg. Az érték
az az emocionális többlet, amelyet társadalmilag szabályozott Yagy általánosítható
feszültség vált ki. Az érték mint emocionális többlet legtöbbször eszményként,
normaként, a szükségletek kielégítésére törekvő cselekvés szabályozójaként
működik.
Elemzésünkben nem szabad egy kalap alá vennünk az értékeket és a szükségleteket, ez azonban nem jelenti azt, hogy nagy ívben el kellene kerülnünk minden
olyan vonatkozást, ahol szükségletekről van szó. Ellenkezőleg. A szükségletek mint
láthatóbb, érzékelhetőbb, könnyebben földeríthető feszültségek elvezethetnek a
háttérben munkálkodó, a cselekvésben, választásban rejtetten közrejátszó, azt
motiváló értékekhez. Ezért ahol elemzésünkben szükségletekre bukkanunk a
művekben, jó esélyünk van ana, hogy a cselekvést és magatartást szociálisan
szabályozó, alakító, formáló értékeket is találunk. Az érték olyan többlet, amely az
aktuális szükségletekhez képest jelentkezik.
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Az elemzés tehát ráirányul arra, hogy az emberi történések (az epizódokban az
egyes szereplők által kimutatható cselekvések, történés-epizódok) motivációs hátterűek, s az indítékfeszültségben érvényesül a dolgoknak az a társadalmi eredetű
emocionális többlete, amelyet pozitív vagy negatív értékként élünk meg.
6.4.
Ezeket az emocionális többleteket kell leolvasnunk és értékelemként kezelnünk.
Az ehhez szükséges ráhangolódás módja az empátia. Az empátia az érzelmi és
racionális megközelítés kombinációja, amelyben ráállok egy másik személy
emocionális hullámhosszára, az ő bőrében próbálom megélni azt, ami vele történik.
Az empátiás megközelítés feltételezi, hogy az értékelemző nem vállalja sem a bírónak,
sem a tanúnak a szerepét, hanem együttérző, szinte résztvevő társaként van jelen a
helyzetben, az epizódban és éli meg az egyes szereplőket. Az empátiás értelmezés
lehetővé teszi, hogy az értelmező nyitva legyen az utalásokra, jelképekre, áttételekre, amelyek a személy motivációját, emocionális többletét, cselekvésének értékelemeit hordozzák. így esetleg elég érzékenyek lehetünk erre a valenciaként ható
emocionális többletre, és rátalálhatunk a kategóriára, amelyet képvisel.

III.
AZ ELEMZÉS KÖZPONTI FOGALMAI
7.1.

Az értékorientációs elemzés módszerének s e módszer irodalmi felhasználásának
is a legfontosabb fogalma: az érték.
Filozófiailag értéknek (mint az elméleti bevezetésben már volt róla szó: érvényes
értéknek) tekintendő az olyan preferencia, vagyis előnybenrészesítés, amely társadalmilag szabályozott, vagy az egyes eseten túl általánosítható. Mi elemzéseinkben
az ennek megfelelő szociálpszichológiai és szociológiai álláspontból indulunk ki.

7.2.

Pszichológiai és szociálpszichológiai értelemben az érték a dolgok (tárgyak,
személyek, jelenségek, történések, aktusok stb.) olyan tulajdonított
minősége,
amely az adott társadalomban (illetve társadalmi rétegben, csoportban) pozitív vagy
negatív irányban érzelmi többletet képvisel. Az érték nem objektíven leolvasható,
hanem a körülmények (társadalmi, történeti feltételek) által meghatározott, a
dologra viszonyítási eredményként ráruházott vonás. Az érték szociálpszichológiai
értelemben társas projekció, a viszonyítási csoportnak a minősítése. Egyénileg a
folyamat a felszólító jellegek mechanizmusával játszódik le, amelyben a minősítés
lehetőségi körét (funkcionális potenciáját) a mikrokörnyezeti viszonyítási csoport
határozza meg.

7.3.

Szociológiai szempontból az érték egy társadalmi entitás (osztály, réteg, nemzet,
esetleg szubkultúra) által megfogalmazott minősítés, amely világnézeti állásfoglalásként, erkölcsi előírásként, ideálként, hagyományként és a tárgyi világra, a
történésekre ráépülő ítéletrendszerekben, attitűdökben nyilvánul meg.

8.1.

Az érték értékdimenzióban
jelentkezik. Nem elszigetelten, önmagában áll,
hanem egy viszonyítási sorba tartozva fejti ki működését. Ennek a viszonyítási
sornak, dimenziónak van egy pozitív és negatív pólusa, s az érték e két pólus
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valamelyikén, vagy a kettő között helyezkedik el. Az értékelés, az értékszerű
előnybenrészesítés, az értékválasztás mindig egy dimenzió mentén történik: valamit
preferálunk, elfogadunk, megvalósítunk, miközben valami mást elutasítunk,
tagadunk, megsemmisítünk vagy figyelmen kívül hagyunk.
Az érték mindig értékdimenzióban, vagyis pozitívnak és negatívnak nevezett két
szélső pólus között ragadható meg. Eképpen beszélhetünk pozitív és negatív értékekről. Az érték pozitív és negatív mivolta viszonylagos fogalom. Az értékdimenzióban elhelyezkedő érték legtöbbször éppen nem a két szélső pólus egyikét,
hanem a kettő között lehetséges fokozatok, átmenetek valamelyikét testesíti meg.
Ezért egy érték (pl. bátorság) hiánya nem jelenti feltétlenül azt, hogy csak szöges
ellentétéről, negatív pólusról (gyávaság) lehet szó. A bátorság - gyávaság dimenzióban nemcsak e két szélső pólus érvényesülhet.
8.2

A pozitív és negatív pólust, valamint a köztük levő lehetséges átmeneteket nem
mindig tudjuk fogalmilag, egy-egy szóval megnevezni, hanem körülíráshoz kell
folyamodnunk. (Pl. nincs külön szavunk az egyéniség ellentétére, ezért ezt csak így
fejezhetjük ki: egyéniség hiánya.)

9.1.

Az értékdimenziók összefüggő hálózatban képzelhetők el, történelmileg
módosuló értékkategóriákban, a változatok jelentőségének megfelelő alá-fölérendeléssel. Az értékdimenziónak
ez a társadalmi és történelmi hierarchiája az
értékalakzat.

9.2.

Az értékalakzat mozgó rendszer, amelyben az értékdimenziók a legfőbb, vezető
értékdimenzióhoz viszonyulva egymásba szövődnek, egymáshoz kapcsolódnak, egymásjelenlétét feltételezik, szolidárisak egymással.
Az értékalakzat az elemzett mű (vagy azon belül egy szereplő vagy szituáció,
epizód) értékstruktúrája, ami annyit jelent, hogy az egyes értékdimenziók nem
elkülönülten fordulnak elő, hanem meghatározott rendbe szerveződnek. Egy-egy
értékalakzat jellemző lehet bizonyos karakterekre, szituációkra vagy éppen korszakokra. Az értékalakzat ezért mint a tipológiai osztályozás szempontja a műelemzésekből levonható általánosító következtetések legfőbb kiindulópontja.

IV.
AZ ELEMZÉS MENETE
A.
10.1.

Előadásszint
Az elemzés első lépéseként — tájékozódási, eligazodási szempontból — a műalkotás előadásszintjét állapítjuk meg. Nyilvánvaló, hogy az egyes kifejezések, fogalmak értékvonatkozásai csak a szöveg egészében nyerik el értelmüket: pl. a „derék"
szónak merőben más a jelentése ironikus vagy szatirikus szövegkörnyezetben, mint
egy patetikus hangneműben. Célszerű tehát az elemzést annak eldöntésével kezdeni,
hogy milyen módon kezelhetjük a műalkotás értékeit (pontosabban: értékeket
jelölő kifejezéseit): szó szerint vagy átvitt értelemben?
így kétféle előadásszintet különböztetünk
meg: intenció rectát és intenció
obliquât. Az előbbi a szó szerinti értelmű, az utóbbi az átvitt értelmű érték431

tartalomra vonatkozik. A megkülönböztetésnek mindenekelőtt akkor van jelentősége, amikor az elemzés a szöveg szemantikai dimenziójában halad, s a manifeszt
értéktartalmat keresi.
10.2.

Természetesen minden művészi szöveg fiktív világot jelenít meg, melynek valóságértéke nem értelmezhető úgy, mint köznapi, gyakorlati világunké — de fogalomhasználatunk itt nem erre utal. Elemzésünkben azt kell megállapítanunk legelőbb,
hogy a műalkotásban megjelenő értékek szó szerint értendők, vagy csak átvitt
értelemben használhatók, s jelentésük külön magyarázatot igényel. Mindkét típusra
jellemző lehet a jelképesség, a .közvetlen jelentésen túlmutató jelentéstöbblet, megkülönböztetésükben nem ez játszik szerepet.
így pl. Galgóczi Erzsébet Félemelet c. elbeszélésében a „félemelet" — egy pesti
bérház félemelete — a kiúttalan sorsok nagyfokú halmozása révén valószerűtlen
méretűvé növekedik, jelképessé válik. Társadalomföldrajzi helyzetét nem fejezi ki
az, hogy a földszint és az emelet között van: voltaképpen menedékhely, szükségszállás, amely „idegen test" az emeletes úriházban, a félemelet és az emelet között
nem létesülhet semmilyen kapcsolat. Ettől azonban a megjelenő értékek nem válnak
többértelművé, a közlés intenciója nem kétséges, az elbeszélő nézőpontja felől
egyértelműen (negatívnak vagy pozitívnak) látszanak az egyes értékek.

10.3.

Amikor az elbeszélés előadásszintje, intenciója arra indít bennünket, hogy az
értékkifejezéseket szó szerint értelmezzük — így pl. a „hűség" fogalmán a tartós
társas (vagy kollektív) kapcsolat értékét kell értenünk, és pozitív értékként kell
minősítenünk a hűség—hűtlenség dimenziójában —, akkor elemzésünk első teendőjeként lejegyezzük a következőt: Előadásszint: intentio recta.

10.4.

Merőben más a helyzet, ha a szöveg abszurd, ironikus vagy groteszk. Kolozsvári
Papp László Л renitens kutya c. novellájában az elbeszélő egy kutya (!), aki ráadásul
már nem is él (!) a történet elmondása idején. A képtelen szituáció eleve idézőjelbe
teszi a szöveget, s minthogy a történetből kiderül, hogy a kutya szomorú sorsát
csodált és szeretett Gazdija képmutató, erőszakos és felelőtlen „vezetési stílusa"
okozza, minden — általa elfogadott — érték kétségesnek bizonyul. Nyilvánvaló itt is
a történet jelképes értelme, de számunkra most az a fontos, hogy nincs az elbeszélésben olyan szereplő vagy nézőpont, mellyel azonosulhatnánk: az „elbeszélő", a
cseppet sem renitens, Gazdit istenítő kutya is ellenszenves, ezért az elbeszélő
értékeit éppen ellentétes értelemben kell értelmeznünk és minősítenünk (így pl. a
„hűség" fogalma itt negatívan minősíthető).
Amikor az elbeszélés intenciója, előadásszintje a szó szerinti jelentéssel ellentétes
vagy attól legalábbi eltérő értelmezésre indít bennünket, csak átvitt értelemben
kezelhetjük az értékkifejezés(ek) jelentését, akkor intentio obliqué л (A beszélünk.
Az ironikus vagy a szatirikus ábrázolás visszájára fordítja a szó eredeti jelentését és
értékét, a groteszk vagy a humoros megjelenítés pedig többnyire eldönthetetlenné
teszi. Ezeket a lehetőségeket jelöljük azzal, hogy elemzésünk első pontjaként
lejegyezzük a következőt: Előadásszint: intentio obliqua.

10.5.

Az előadásszint megállapításánál a mű egészét kell figyelembe venni. Napjainkban jól megfigyelhető jelenség, hogy még a legszerényebb igényű tárca-novellákban
is található ironikus vagy groteszk elem, de ettől még nem válnak a megjelenő
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értékek átvitt értelművé, vagyis az előadászint nem lesz intentio obliqua. Az a
döntő szempont, hogy az ironikus vagy a groteszk elem milyen mértékben fontos
(meghatározó) tényezője az elbeszélésnek, mekkora a kisugárzása a novella egészére.
Az iróniát és a burkolt beszéd többi típusát csak akkor vesszük figyelembe, ha a
szöveg egészére, a szöveg egészét meghatározó tényezőre vagy legalább a szöveg jól
elkülöníthető
nagyobb terjedelmű (és jelentőségű) részletére (szegmentumára)
vonatkozik.
Az utóbbira jó példa Örkény István Kavicsok c. elbeszélése, amelyben jól
elkülöníthető részlet a - valójában nem létező - magyar tengerparti extra üdülőhelyen, Hamzafüreden tett látogatás. Hamzafüred fantasztikus szatírája élesen elüt
az elbeszélés többi részétől, mely hangsúlyozottan köznapi, banális. (Az írói módszer lényegéhez tartozik, hogy a két síkot átjátssza egymásba: a reális színhelyek név
nélküliek, míg az irreális fürdőhely nevet kap és nevet kapnak az utcái is.) Ebben az
esetben az előadásszint megállapításával együtt végezzük el a szegmentálást (amely
az elemzés második lépése lenne különben), és az elbeszélés előadásszintjét úgy
jellemezzük, hogy szegmentumok szerint váltakozik az intentio recta és az intentio
obliqua. Ha szegmentumok szerint nem különíthető el a két típus, akkor a műalkotás előadásszintjét intentio obliquának tekintjük.
10.6.

Külön problémát jelent az ún. irodalmi toposzok, emblémák, archetípusok
művészi szerepeltetése. Igen gyakori az irodalmi szövegekben a nyilvánvaló vagy
éppen rejtett rájátszás a régi mítoszokra vagy a jelentős kortárs művekre, s ezek az
utalások esetleg döntő fontosságúnak bizonyulnak az elbeszélés értékszerkezete
szempontjából. Czakó Gábor Tragédia c. írásában a bibliai történetre nyílt utalás
történik: már a két főszereplő neve is (Ádám úr és Éva) jelképes értelmű, „bűnük"
és „bűnhődésük" pedig (a kettő itt ugyanaz: az emberi kapcsolatteremtés sikertelensége) kisszerű-groteszk módon követi a bibliai példát. Mészöly Miklós Térkép,
repedésekkel c. novellájában már sokkal bonyolultabb a helyzet: hol egy - a
szövegkörnyezetben szokatlanul ható — mondat („N . . . kormányzóságból, az egyik
augusztusi reggelen könnyű, fédérés kocsi fordul be a falu főutcájára, fehér porköpenyes utasával.") idézésével utal Gogol Holt lelkek c. regényére, hol pedig egy az elbeszélés világában ismeretlen - emberi magatartás (a feltétlen szolidaritás)
földrajzi lokalizálásával (Bolívia) utal „Che" Guevara Bolíviai naplójára.
Az utalások esetében az a döntő szempont, hogy az elbeszélés szövege önmagában (tehát az utalások nélkül) is értelmezhető-e és ha igen, az intentio recta
vagy az intentio obliqua szintje jellemzi-e. Czakó írásában az elbeszélt történet az
utalások nélkül is értelmezhető és előadásszintje intentio recta (az utalások révén
„csupán" jelképes mellékjelentésre tesz szert), következésképp a novella előadásszintje egészében intentio rectának minősíthető. Ha a mű szövege önmagában
irreális, vagy - mint Mészöly műve esetében — önmagában nem értelmezhető, és az
utalások intentio obliqua jellegűek (pl. az elbeszélő fantáziajátékai), a novella
előadásszintje egészében intentio obliquának minősíthető. Természetesen e megkülönböztetés merőben gyakorlati jellegű: az előadásszint megállapítása eleve jelzi az
elemző (illetve az elemzést olvasó) számára, hogy az elbeszélés értékeinek leolvasása
milyen mértékben lehet (vagy nem lehet) egyértelmű. A kompetencia megbízhatóságában áll az előadásszint megállapításának haszna.
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В.

Szegmentáció

11.1.

Az előadásszint meghatározása után következik az epizódokra bontás. Ez a
munkafázis — a szöveg valamely szempont alapján való egységekre tagolása — nem
elsődleges cél, hanem fontos segítőeszköz a pontosabb, mélyebb értékelemzéshez.
Mindenképpen kerülendő a szöveg túlaprczása, mikrorészekre való bontása; ez
inkább nehezíti, mint könnyíti az elemzést. Jól áttekinthető, nagy egységekben kell
látni a szöveget ahhoz, hogy az értékelemzés a valóban lényeges, a novella valódi
értékorientációját kibontó értékekre tapintson rá.

11.2.

A szegmentálás azokban a novellákban a legegyszerűbb, amelyeknek a cselekménye pontosan követhető, és minden helyzetnek megvan a maga explicit motivációja. A cselekmény azonban (mely az újabb novellákban egyre ösztövérebb) nem
mindig alkalmas arra, hogy alapján felbontsuk a szöveget. Ilyenkor tehát a szöveg
természetének megfelelően el kell döntenünk, hogy milyen szempontok alapján
végezzük el a részekre bontást. Vannak novellák, melyek emocionális, hangulati
egységekre tagolhatok — például a belső monológot mondó narrátor kedélyhullámzásainak, emocionális feszültségváltozásainak alapján. Más novellákban a
sokat, hosszan beszélő szereplők szövege érvelési, argumentációs egységekre bontható, a beszélő motivációja szerint. Előfordulhat az is, hogy a tagolás nem lineáris,
tehát az egyes szövegegységek nem egymás után helyezkednek el. így például
felosztási szempont lehet a főszereplő viszonyulási rendszere a többi szereplőhöz; az
egyes epizódokat az különíti el egymástól, hogy a központi személy melyik relációját fejti ki.

11.3.

Igen fontos követelmény, hogy bármilyen szempont alapján tagoljuk is a
szöveget, ezt a szempontot következetesen vigyük végig az elemzésben. Új epizód
jelölését csak az teszi szükségessé, ha az a novella értékszerkezetében változást hoz,
tehát ha új motiváció figyelhető meg egyes szereplőknél (tehát a cselekmény
továbbgördülése önmagában még nem indokolja az új epizódot!). Arra törekedjünk,
hogy ne mechanikus, külső elvként alkalmazzuk a részekre bontást, hanem a szöveg
belső struktúráját, legfontosabb rendező elvét kíséreljük meg felfedni. A lényeges
az, hogy a felosztás plasztikusabbá, áttekinthetőbbé tegye a kibontott értékek
rendszerét.

С.

Szereplők és

nézőpontok

a) Szereplők
12.1.
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A novella értékorientációjának hordozói a szereplők: különböző, azonos, egymást kiegészítő vagy egymással ellentétes értékmegnyilvánulásaiknak, ítéleteiknek
eredőjeként kerekedik ki a novella értékorientációja.
A szereplőket összefoglalóan jellemezzük, mintha rövid portrét készítenénk
róluk. Ezen belül — ha szükséges, epizódonként elkülönítve — meg kell határoznunk, hogy az adott szereplőnek milyen döntésben, cselekvésben volt szerepe,
milyen indíték vezethette, s az indíték övezetében milyen érték található.

12.2.

Amennyiben a szereplő magatartása, döntése, cselekvései epizódokra bontás
nélkül is meghatározhatók a motiváció szempontjából, akkor a szegmentációtól
eltekinthetünk, és csak összefoglalóan próbáljuk meg leírni azt, hogy a vizsgált
szereplő milyen értéket hordoz.
A szereplők jelentősége távolról sem egyforma. Minden novellának vannak főszereplői, akikről részletesebb portrét kell készítenünk; és vannak mellékszereplők,
akik azonban fontos, hangsúlyos értékeket hordozhatnak, ezekkel jelentőségüknek
megfelelően foglalkozunk. Előfordulhat, hogy a novellában olyan embercsoport
szerepel, melyben az egyedek nem különülnek el egymástól; céljaik, szándékaik,
cselekvéseik szempontjából homogén csoportot alkotnak. Ilyen esetben magát a
csoportot jellemezzük; még akkor is, ha esetleg annak egyes tagjait meg is nevezi
az író.

12.3.

Az egyes szereplők által hordozott értékek meghatározása és értékdimenzióba
állítása kulcspontja a munkának. Ki kell hámoznunk, hogy ki milyen funkciót
képvisel, ki milyen értékdimenziónak milyen változatára utal. Nagy vonalakban, a
novella egészét tekintve azt kell felismernünk, hogy milyen célok mozgatják az
egyes szereplőket, s céljaikat milyen eszközökkel próbálják elérni. Az előbbiek mint
célértékek, az utóbbiak mint eszköz-értékek funkcionálnak. (Nem mindegy például
- hogy egy közkeletű példával éljünk - , hogy az anyagi javak megszerzése elsődleges célja-e a szereplőnek, vagy csak eszköz az értelmes, tartalmas élet megteremtéséhez.)
Tudnunk kell azonban, hogy a cél-értékek és eszköz-értékek megkülönböztetése
viszonylagos, mert ami az egyik aktusban cél, az a másikban eszközzé válhat. Azt
pedig nagyon figyelmesen mérlegelnünk kell, hogy ami célértéknek látszik, az nem
szükségletpreferencia-e, illetve ami szükségletpreferenciának mutatkozik, az nem
érték-e, vagy nincsenek-e értékvonatkozásai is. Ez a mérlegelés munkánk egyik
legfontosabb alkotóeleme.

b) Narrátor
12.4.

Az egyes szereplők értékorientációját mintegy koordinálja az a fiktív személy,
aki elmondja, elmeséli a történetet: a narrátor. A narrátor nézőpontja, értékrendje
rávetül az összes szereplő értékrendjére: az előadásszint milyensége, illetve egyes
konkrét megnyilatkozások fedik fel, hogy pozitív, negatív vagy ambivalens módon
viszonyul-e a narrátor a szereplők döntéseihez, cselekvéseihez. A narrátor nézőpontja azonos lehet a szerzőével vagy egyes szereplőkével, vagy különálló nézőpontot és értékrendet képvisel.

12.5.

Egyértelmű és problémamentes a narrátor helyzete például az ötvenes évek
legtöbb novellájában: Az elbeszélő a műalkotás-egész intenciójával azonos, s a
pozitív hős mint „szócső" közvetíti értékszempontjait. Nincs nehéz dolgunk abban
az esetben sem, ha a műalkotás-egész és a narrátor nézőpontja egybeesik, de
különbözik az általa leírt szereplők értékszempontjaitól. A különbség — a narrátor
által képviselt kritika - megnyilvánulhat a narrátor közvetlen értékítéleteiben vagy
az ábrázolás szatirikus, illetve ironikus hangvételében.
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12.6.

Ha a narrátor álláspontja és a müalkotás-egész pragmatikai dimenziója különböző, az elemzés bonyolultabbá válik, nagyobb körültekintést igényel. Ilyen
esetben ugyanis a novella értékorientációja, értékalakzata nem vezethető le a
szereplők és a narrátor által képviselt értékek összességéből, viszonylataiból. Az
elbeszélő értékszempontjainak feltérképezése után tehát ilyen esetben meg kell
keresnünk a distanciateremtés mozzanatait, s kísérletet kell tennünk a novella
közvetetten érvényesülő, kibontakozó mondanivalójának megragadására. Ehhez
mindenekelőtt igen alaposan meg kell ismernünk magát a szöveget: gyakran egyetlen szó vagy fordulat is alapvetően fontos lehet a novella értékorientációja szempontjából; az író által elhullajtott, jelentéktelennek tűnő, apró jelek fel nem
ismerése az egész novellaelemzést tévútra viheti.

12.7.

Igen gyakori a modern prózában az olyan típusú elbeszélés, amely a lehető
legnagyobb értékmentességre, semlegességre törekszik: a dolgokat, jelenségeket
csupán regisztrálja, de nem minősíti, értékeli. Ilyen esetekben fokozódik a dolgok,
jelenségek, tárgyak jelentősége; jelentés- és értékhordozókká válhatnak egy adott
rendszeren belül. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy ezeknek a — feltételezett,
gyakran csak igen elmosódottan, bizonytalanul megjelenő — értékeknek a kibontásánál ne essünk a belemagyarázás hibájába.

12.8.

Feladatunk tehát az, hogy minden esetben elkülönítve vizsgáljuk a narrátor
értékszempontjait a szereplőkétől. Nem szükséges epizódról epizódra haladva
végezni az elemzést: az előadásszint milyenségének, az egyes szereplők értékrendjének alapos ismeretében összefoglalóan, a novella egészére vonatkoztatva határozzuk
meg a narrátor által képviselt értékeket. Amennyiben a műalkotás-egész és a
narrátor álláspontja nem azonos, a szereplők és a narrátor jellemzése után foglalkoznunk kell azokkal a kikövetkeztethető értékszempontokkal is, amelyek determinálják a szereplők és a narrátor értékmegnyilvánulásait s így az egész novella
értékorientációját.

D.
13.1.

Értékdimenziók
Az elemzés következő lépése — amely már kifejezetten szociológiai-szociálpszichológiai szempontokat érvényesít — nem szükségképpen jelent időbelileg is
külön lépést. Az értékdimenziók megállapításáról és kiemeléséről van szó. Ez. a
feladat elvégezhető a szöveg egységekre borításával és még inkább a szereplők (és
narrátor) jellemzésével egy időben. Tehát először eldöntjük a szöveg előadásszintjét,
aztán úgy bontjuk epizódokra a cselekményt, illetve úgy jellemezzük a szereplőket,
hogy közben már kiemeljük és meghatározzuk az értékdimenziókat.
Ez technikailag úgy történhet, hogy a művet többször alaposan elolvassuk és
kiírjuk, kicédulázzuk az értékdimenziókat, aztán amikor sor kerül a szegmentálásra,
illetve a szereplők jellemzésére, akkor feldolgozzuk a kicédulázott anyagot, tehát az
értékdimenziók meghatározása beépül a másik két műveletbe.
Nincs is szükségünk kétféle elemzésre, egy leíró-értelmező analízisre és egy
szociológiai-szociálpszichológiai feltérképezésre. Úgy kell feltárnunk a szöveget,
hogy értékorientációs elemzésünk alapvető egységére, az értékdimenziókra
összpontosítjuk figyelmünket.
Az értékdimenziók megállapításának módjára azért
szentelünk itt külön alfejezetet, hogy elveit kellően megvilágíthassuk.
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13.2.

Elöljáróban még egyszer szögezzük le: mit értünk értéken, értékdimenzión?
Legtágabb értelemben érvényes és pozitív értéknek tekintjük mindazokat az anyagi,
szellemi, viselkedésbeli stb. előnybenrészesítéseket, preferenciákat, amelyek az
emberi létezést (fejlődést) elősegítik, tehát társadalmilag szabályozottak vagy
általánosíthatók. Pszichológiai-szociálpszichológiai értelemben az érték a dolgok
(tárgyak, személyek, jelenségek stb.) olyan tulajdonított minősége, amely az adott
társadalomban (illetve társadalmi rétegben, csoportban) pozitív emocionális többletet képvisel. Az értékorientációs elemzés — a mi esetünkben — a művészi szövegekben kívánja kimutatni ezt az előnybenrészesítést, emocionális többletet.

13.3.

Érték önmagában éppúgy nem vizsgálható, mint ahogy egyetlen tény vagy jel
sem. Egy-egy érték jelentése, pozíciója nem is jelölhető másképp, mint más értékekhez képest, végső soron egységes értékrendszeren belül. Tehát nem elszigetelt
értékeket vizsgálunk, hanem értékek - pozitív, negatív és ambivalens változatokból
álló - sorát, együttesét: az ún. értékdimenziót, amely maga is kapcsolatban áll,
illetve kapcsolatba léphet más értékdimenziókkal, s együtt
értékdimenziócsoportokat alkot(hat)nak. így pl. az egészség-betegség értékdimenziója az e r ő gyengeség értékdimenzióval, az élet—halál dimenzióval és más értékdimenziókkal
együtt az ún. vitális értékek (értékdimenziók) csoportját alkotja, illetve csoportjába
tartozik. Az értékdimenzión belül az egészség a pozitív, a betegség a negatív póluson
helyezkedik el.
Ha az értéket (értékkategóriát)
egy pontnak képzeljük el, akkor az értékdimenzió egy egyenes, melynek pozitív és negatív pólusa van. Az érték mindig
valamely dimenzióban jelentkezik a pozitív-negatív pólustól meghatározható és
meghatározandó távolságra. Az előnybenrészesítés, az emocionális többlet éppen
evvel a „távolsággal" azonos. Ha az érték a pozitív—negatív pólus „felezőpontján"
helyezkedik el, akkoi nincsen felszólító jellege, akkor közömbös, indifferens.

13.4.

Az értékdimenzió megállapítása úgy történik, hogy az elbeszélés szövegében (az
indíték-övezetben) elhatárolt értékelem dimenzióját kikeressük a betűrendes értékdimenzió-katalógusból. A katalógust úgy állítottuk össze, hogy elöl legtöbbször a
pozitív változat áll. A pozitív szó jelentése merőben esetleges, gyakorlati jellegű,
hiszen egy-egy pozitív (vagy negatív) érték művenként (vagy a művön belül szereplőnként) más és más minősítést kaphat. Az „egyénieskedés" például az ötvenes évek
novelláiban (és a köznyelvben) egyértelműen pejoratív csengésű a kollektív—egyéni
értékdimenzió mentén. Császár István Feljegyzések az utolsó padból c. elbeszélésében azonban az ötvenes évek szellemének (az egyéniséget „egyénieskedés" címén
elutasító gyakorlatának) ironikus elidegenítése révén a kifejezés (az „egyéniség"
szinonimájaként) kifejezetten pozitív értelmet kap. Ezért a katalógus nem több
értelmezés-keretnél: az egyes értékváltozatokat a műalkotásban elfoglalt pozíciójuknak megfelelően minősítjük pozitívnak vagy negatívnak (esetleg ambivalensnek).
Mivel a műalkotások értékszerkezete igen eltérő lehet, még az azonos értékkifejezések is más és más jelentést (minősítést) kaphatnak, nem állapíthatjuk meg az
értékdimenziókat egyszerű leolvasással, értelmezés nélkül. Művészi szöveg esetében
az értékkódolás nem lehetséges és nem elégséges. Az egyes értékváltozatok jelentése
függ 1, az előadásszinttől, 2. a szereplők (akik számára érték) társadalmi státuszától,
presztízsétől, 3. az adott értékdimenzió más dimenziókhoz való viszonyától. Az
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előadásszint meghatározó jelentőségére már hoztunk fel példákat. A szereplők
társadalmi státuszának fontossága ott érzékelhető igazán, ahol ez nagyfokú szóródást mutat. így pl. Örkény István Lila tinta c. elbeszélésében a szereplők egy része
(Gallináék) az úri világ értékdimenzióit képviselik, az ő szemükben a szolidaritás
épp annyira negatív, mint az alulról jött párttitkár szemében az elkülönülés, a
kívülmaradás és a diszkrimináció (míg a szolidaritás természetesen igen pozitív).
13.5.

Az egyes dimenziók nem egyenértékűek. Vannak olyan dimenziók, amelyek
elsődlegesek, és csak hozzájuk képest minősíthetők más dimenziók, melyek ezért
másodlagosak. Pl. a hűség-hűtlenség másodlagos értékdimenzió, mert függvénye
annak, hogy kinek szól (és akár negatívnak is minősülhet, mondjuk egy fiatal
SS-tiszt Hitler iránti hűsége esetében). Az értékdimenziók között mellé- vagy
alá-fölérendeltségi viszony alakulhat ki (és az értékdimenziók meghatározott
hierarchiáját nevezzük értékalakzatnak). Császár István már említett novellájában az
egyéniség dimenziója áll az elbeszélő rangsorának csúcsán, de mivel az autonóm
személyiség megvalósításában nemcsak a személyiség-értékek játszanak szerepet,
hanem az ismeretértékek is, az egyes szereplők oly mértékben kapnak pozitív
minősítést, amilyen mértékben rendelkeznek ezekkel az értékekkel (így Károly csak
érdekes, míg Dávid Tamás művelt is.)

13.6.

Ezért nem elégedhetünk meg az értékdimenziók megállapításával: meg kell
határoznunk a dimenziók egymáshoz való pozícióját is. Ennek kategorizálási, rendszerezési feltétele, hogy meghatározzuk, hogy az egyes dimenziók milyen dimenziócsoportba tartoznak. Erre már csak azért is szükség van, mert akadnak olyan
értékfogalmak, melyek — szövegkörnyezettől függően — többféle csoportba is
sorolhatók, s így a dimenzió jelölése önmagában nem egyértelmű. Pl. a „szabadság"
szó mint a „szabadság—függőség" dimenzió pozitív pólusához tartozó kategória
mást jelent Szabó Pál Most és mindörökké és mást Cseres Tibor A juhász meg az ő
bojtárja c. elbeszélésében. Szabó P á írásában a szabadság a nép nem korlátozható
jogát jelöli, Cseres Tibor művében az egyén társadámilag szabályozott jogát (a
tanulásra) — az első esetben e fogalom a világnézeti értékdimenzió-csoporttal van
összefüggésben, a másodikban a személyiség- és az ismeret értékdimenziócsoportokkal.
Az értékdimenzió-csoport az a kategorizálási egység, amelybe mint általánosabb
fogalomkörbe az egyes értékdimenzió tartozik. Az értékdimenzió a differencia
specifica, az értékdimenzió-csoport pedig a genus proximum.

13.7.
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Nem könnyű meghatározni az egyes értékdimenzió-csoportok egymáshoz való
viszonyát sem. Egyes csoportok, mint pl. a személyiség- és az erkölcsi értékek,
gyakran keresztezik egymást: az „autonóm személyiség" mindkettőbe besorolható.
Különösen átfogónak tűnik az erkölcsi értékek csoportja. Czakó Gábor Tragédia c.
elbeszélésében jól megfigyelhető, hogy a különféle értékdimenziókat erkölcsi jellegű
(érték)-funkciójuk kapcsolja egymáshoz, és a különnemű értékek (így a munka és a
családi élet) közötti ellentét úgy jelenik meg a szereplők tudatában, mint egynemű
erkölcsi értékek konfliktusa. Az erkölcsi értékek egyik legfontosabb funkciója
éppen ez az egyneműsités, közvetítés. Ezért igen lényeges, hogy az elemzés
pontosan jelezze az egyes értékdimenziók,
dimenzió-csoportok
kapcsolódásának
hálózatát, külön jelölve a kapcsolódás irányát és erősségét.

E.

Értékalakzatok

14.1.

Az értékdimenzió-csoportok egymáshoz való viszonyának tárgyalásával már
elérkezünk elemzésünk befejező teendőihez. Ezek a befejező tennivalók azonban a
legnehezebbek.
Az értékelméletek szerint az emberek cselekvés-, magatartás-, attitűdmotiváló,
befolyásoló, gyakran meghatározó, determináló értéktudata hierarchikus felépítésű.
(Az értéktudat szó azonban nem egészen pontos, mert azok a szocializált vagy
általánosítható előnybenrészesítések, amiket értéknek nevezünk, a mindennapi életben legtöbbször épp nem tudatilag, kognitív módon nyilatkoznak meg, hanem az
emocionalitás, az érzelmi beállítottság körében fejtik ki működésüket. Az értéktudat szót tehát csak jobb híján használjuk.)

14.2.

Ezt a hierarchikus szerkezetet térben kell elképzelnünk, úgy, mint egy piramist.
Az érték egy kő, az értékdimenzió pedig egy bizonyos irányban lerakott sor, amely
az egész építmény meghatározott helyén van. Nem elég, ha megnevezzük az értéket,
tehát nevet adunk az egyik építőkockának, de még az sem elég, ha meghatározzuk
azt a dimenziót, vagyis azt a sort, amelybe ez az építőelem tartozik. Meg kell
vizsgálnunk azt is, hogy maga a sor hol helyezkedik el a struktúrában, milyen más
sorok szomszédságában van, mi van közelebb és távolabb tőle.
A feladat annál bonyolultabb, mivel képzeletbeli piramisunk nem statikus,
hanem mozgó szerkezet. Nem egyszer s mindenkorra, véglegesen elkészült építmény,
hanem az elemek szüntelenül változatják benne a helyüket, elmozdulnak, egymáshoz képest elcsúsznak, kapcsolatokat megszakítanak, új kapcsolatokat létesítenek, bizonyos elemek eltűnnek, és újak bukkanak föl helyettük.
Az értékek és értékdimenziók e szerkezeti mozgásáról általánosságban azt mondhatjuk, hogy a mozgás annál lassabb, minél közelebb vannak az értékek és értékdimenziók a piramis csúcsához, az értékhierarchia legfelső fokához, és annál
élénkebb, minél távolabb vannak ettől a ponttól. Az olyan vezető értékdimenziók
(értékorientációs fogalompárok), mint a jó—rossz, boldogság—boldogtalanság stb. az
emberiség hosszú történelmi korszakaiban megőrzik helyüket és nem változnak.
(Ezért ezeket a legáltalánosabb - elemzésünk szempontjából túl általános — fogalmakat nem is szerepeltetjük értékdimenzió-katalógusunkban.)

14.3.

A hierarchia felülről lefelé fejti ki orientáló működését, és alulról fölfelé változik
meg. A változásnak három fázisa van.
— Az értékkategóriák és dimenziók egymáshoz képest elmozdulnak. Az eddig
egymást feltételező, egymáshoz szorosan kapcsolódó dimenziók között meglazul
vagy megszűnik a kapcsolat.
— Az értékkategóriák és dimenziók a történelmi, társadalmi változások folyamán
formaként viselkednek és a társadalom új, a korábbitól eltérő tartalommal tölti meg
őket.
— Új értékkategóriák és dimenziók keletkeznek.
A változásoknak ez a harmadik fázisa a legritkább, és az első a leggyakoribb. Új
értékkategóriák és dimenziók csak akkor keletkezhetnek, ha előbb az értékrend
belső szerkezete jelentősen átalakul és a fogalmak jelentékenyen átértelmeződnek.
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A változás avval kezdődik, hogy a még korábbi felfogás szerint értelmezett
értékkategória, értékdimenzió átsorolódik, kevesebb vagy több hangsúly kerül rá, a
figyelem előteréből hátrább szorul, vagy a fontossági rendben előrébb kerül, a
piramisban bizonyos mértékig leszáll vagy felemelkedik. A társadalmi tudat értékrendjének változása az értékkategóriák és értékdimenziók egymáshoz
viszonyított
helyváltoztatásával
kezdődik.
14 4.

Erre a helyváltoztatásra az értékdimenziók heterogén jellege ad módot. Az
értékkategóriák heterogén jellege azt jelenti, hogy a hierarchikus szerkezeten belül
az egyes dimenziók egymáshoz való viszonya nem függvényszerűen alakul ki. A
különböző dimenziók között nincsen feltétlen kapcsolat. Például egy társadalmi
réteg vagy csoport esztétikai fogékonysága növekedhet, miközben az erkölcsi
normái nem emelkednek vagy éppen csökkennek, előtérbe kerülhet valakinek a
viselkedésében a részvét-közömbösség dimenziója, miközben a művel tség-műveletlenség dimenzió változatlan marad stb. Az egyes dimenziók elmozdulása
nem feltétlenül oka (lehet oka is, de nem mindig oka) más dimenziók elmozdulá
sának. Óvakodnunk kell tehát a túlzott kauzalisztika leegyszerűsítő sémáitól. A
novella szereplőire és továbbmenően a műalkotás-egészre jellemző értékalakzatot
csak a szöveget gondosan és pontosan értelmező leírással ragadhatjuk meg, a
pusztán logikai, tehát formális kapcsolatteremtések nem számíthatnak sikerre. (Ha
az értékhierarchia minden ízében kauzális lenne, akkor elég volna az egyik jelenséget megfigyelni és abból kiszámíthatnánk a többit.)

14.5.

Értékalakzatnak nevezzük tehát azt a piramis alakú és mozgó rendszert, melyben
az értékkategóriák és értékdimenziók az adott történelmi életszakasz legfőbb értékéhez viszonyítva egymással kapcsolatba lépnek vagy felmondják korábbi kapcsolatukat. A műalkotás értékszerkezete a társadalom értékszerkezetének nem okvetlen a
teljes egészét mutatja be, hanem csak egy részletét modellálja, arra hat, arra reagál,
annak „kérdéseire felel".
A legfőbb érték (értékdimenzió) alatt nagyon sok értékalakzat jöhet létre, mivel
az értékek nemcsak hierarchikusak, hanem heterogének is. De csaknem végtelen
variáció véges számú típusokba rendeződik. Munkánk célja — az alapelemzések után
— e típusok feltárása úgy, ahogy az irodalomban jelentkeznek. Az elemzők azonban
eleget tesznek feladatuknak, ha leírják a kiválasztott irodalmi művek értékalakzatait, a tipológiai rendszerezésre a munka következő szakaszában kerül sor.

14.6.

Tudnunk kell, hogy a novella minden szereplőjére csak egy értékalakzat lehet
jellemző, tehát nem beszélhetünk X. Y. értékalakzatairól. A szereplők és a narrátor
értékalakzatának mérlegelése révén írhatjuk le a műalkotás-egész értékalakzatát. Ezt
azonban csak esztétikailag megfelelően koherens novellák esetében lehet elvégezni,
ha a novella „szétesik", akkor be kell érnünk a szereplők jellemzésével, meri akkor
a novellának legfeljebb csak a recepcióban, tehát mint műegésznek lehet értékalakzata. A műegésszel pedig nem foglalkozunk.

14.7.

Ha az értékalakzatban mint az értékdimenziók strukturális összekapcsolódásában,
egymáshoz való viszonyában nem feltétlenül és mindig érvényesül a logikai okság,
akkor hogyan írhatjuk le az értékalakzatot? Úgy, hogy — amennyiben a szöveg
szemantikai dimenziójában nem nyerünk elegendő támpontot — a formális logi-
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kai következtetést egy szociálpszichológiai eljárással helyettesítjük. Ehhez be kell
vezetnünk munkánkba a kognitiv disszonancia fogalmát. Leon Festinger szerint
kognitív disszonancia (más néven: pszichológiai diszkomfort vagy pszichológiai
disszonancia) keletkezik akkor, ha a cselekedeteink nem vágnak egybe az ismereteinkkel. Pl. tudjuk valamiről, hogy rossz, és mégis megtesszük, vagy tudjuk valamiről, hogy jó és mégsem tesszük meg. Ilyenkor a lélektani kényelmetlenséget, ami
óhatatlanul fellép, avval iparkodunk csillapítani, hogy átértékeljük a történteket.
„Nem is olyan rossz ez, még haszna is van" - mondjuk, vagy: „Nem baj, hogy nem
tettük meg, nem is lett volna olyan célszerű" stb. Ezek persze nagyon egyszerű
példák és az ember lelki mechanizmusa bonyolult és sokrétű műveletekre képes a
keletkezett lélektani kényelmetlenség csökkentésére. Ha megfelelő empátiával, beleérzéssel és természetesen nagyon gondosan és figyelmesen olvassuk az elbeszéléseket, akkor megleljük azokat a mozzanatokat, amelyekből arra következtethetünk,
hogy a szereplő kognitív disszonanciát él át.
A kognitiv disszonancia elméletét arra használhatjuk föl, hogy megállapítsuk az
értékdimenziók összekapcsolódásának természetét. Pl. azt találjuk, hogy az egyik
novella főszereplője rendkívül fontosnak tartja a hazához való hűséget. Egy másik
epizódból kiderül, hogy ugyanez a szereplő a szerelmi hűséget is nagyon lényeges
jellemtulajdonságnak tekinti. Mármost a cselekmény során tudomására jut, hogy
egy általa feltétlenül tisztelt magyar történelmi személyiség hűtlen férj volt. Amikor
ide érkezünk a novellában, akkor megvizsgáljuk, hogy ez után az információ után
hősünk átéli-e a kognitív disszonanciát vagy nem. Ha átéli (tehát pl. azt mondja,
hogy ez a történelmi személy mégsem volt olyan jelentős, mint eddig gondolta, vagy
hogy a szerelmi hűségnek nincs olyan jelentősége, mint korábban vélte), akkor
biztos adatunk van arra, hogy a két értéket (dimenziójukkal) mégis szorosan
összekapcsolja elméjében, tehát olyan típusu ember, aki a hazához való hűséget és a
szerelmi hűséget egymás feltételének látja. Ha viszont nem él át kognitív
disszonanciát (amire abból következtethetünk, hogy nem indít el semmiféle
redukciós folyamatot), akkor azt mondhatjuk, hogy olyan típusú emberrel van
dolgunk, akinél e két érték nagy távolságra van egymástól és noha mindkettő jelen
van az értéktudatában, nem tekinti egyiket a másik feltételének. Az ő tudatában e
két érték nem szolidáris egymással. Ez az információ nem kevésbé jellemző e
szereplő értékalakzatára, mint az előbbi,
14.8.

A kognitív disszonancia (pszichológiai diszkomfort) elmélet alkalmat ad arra,
hogy földerítsük az értékdimenziók rejtett hálózatát, és a műből nyert adatokkal
bizonyítsuk a kapcsolódás rendjét, természetét, az értékalakzat rajzolatát. Minél
nagyobb a pszichológiai diszkomfort az egyik értékdimenzió tagadásakor a másik
jelenlétében, annál közelebb van a két értékdimenzió
egymáshoz, és minél
csekélyebb a disszonancia, annál messzebb vannak egymástól.

14.9.

Az értékalakzat összeállítása tehát úgy történik, hogy elvégezzük az elemzés első
négy műveletét és miután az értékdimenziókat elhelyeztük az értékdimenziócsoportokban is, újra végigelemezzük a novellát, most már az általunk feltárt
értékek és értékdimenziók egymáshoz való viszonyát kutatva. Arra irányítjuk a
figyelmünket, hogy a) hol lép fel pszichológiai disszonancia valahol a novella
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menetében, b) hol nem lép fel olyan helyen, ahol logikánk szerint föl kellene lépnie.
Az a) esetében az összekapcsolódások, a b) esetében a függetlenségek, illetve
szétválások rendjében nyerünk támpontot.
Lássunk erre az eljárásra egy példát. Somogyi Tóth Sándor Hullámok c. elbeszélése a következő jelenettel kezdődik:
„Nagyon lassan kocogtak pénteken az órák. Még a percek is. Délután egyedül
tengtem-lengtem otthon. Nagymamával is csevegtem, és vigasztaltam, éreztem, hogy
örömszínű zengzetek csöpögnek a hangomból. Úgy beszéltem vele, mint egy
butácska gyerekkel szokás. Vigasztaltam.
Jön a nyár, nagymama, nyáron mindig jobb a szíved — énekeltem neki hamisan,
holott először is: annyit biztosan tudtam: nem a szíve fenyegeti, hanem a J ó indulatú" daganat, másodszor: nagymama egy szóval sem panaszkodott, csak
szürke, verejtékező arcát törölgette egy nedves törölközővel, és én befelé nézve is
láttam a pusztulás színét - hisz eddig rózsa-arca volt, néhány hete szürkült el.
Egy-két hete. Nagymama — nem vitás — belelátott a fejembe, — megpillantotta az
iszonyat bogarait; összevissife mászkálnak a koponyámban. Megjátszott vigyoraim
elárultak. Nagymama megmozdította kicsi, szeplős kezét, és a képeslapokra mutatott.
—Végezd csak a munkádat, gyerekem. Majd nézem a Nők Lapját.
Fölugrottam. Becsületemre, az ugrándozásom is föltűnt neki.
— Sietsz valahová, Atti?
— Nem, de majd el kell mennem, nagymama. Baj?
Elnézően mosolygott, és megvigasztalt, úgyis hazajön apám. Csak ezt ne mondta
volna. Megjön a Tábornok az operatőrrel, és ordítoznak éjfélig, talán még a nagymamához is bekukkantanak. Nyert ügyed van, szegény nagymama!"
Azt a mentalitást elemezzük, ahogy a fiú, a novella főszereplője és egyszersmind
narrátora a beteg nagymamájával viselkedik. A fiú tudja, hogy nagymamája halálos
beteg, szereti őt, részvétet érez iránta, és megpróbálja vigasztalni, úgy tesz, mintha a
betegség nem is volna olyan súlyos. Mindezt szerencsésen megleljük már a szöveg
szemantikai dimenziójában. Az ebben a magatartásban rejlő értékekre instrukciós
rendszerünk betűrendes értékdimenzió-katalógusából a következő dimenziókat
emeljük ki: gondoskodás-nemtörődömség; igazmondás-hazugság; részvét-közömbösség; szeretet—gyűlölet; tapintat—érzéketlenség. Ha mérlegeljük ezek jelentését
és a fiú egész magatartását az elbeszélésben, akkor az öt dimenziót kettőre csökkentjük: részvét—közömbösség; igazmondás—hazugság. A három kihagyott dimenzió kevésbé alkalmas a fiú értékrendjének jellemzésére. A részvét-közömbösség dimenzióban kifejeződik a fiúnak a nagymamája iránt érzett szeretete,
ugyanakkor érzékelhetővé válik az is, hogy ez a szeretet meglehetősen passzív,
segítségről, cselekvésről nincs benne szó. A részvét—közömbösség pozitív pólusán
azonban csak úgy tudja kifejezni a fiú a szeretetét, hogy nem mond igazat. Az
igazmondás—hazugság dimenzióban a negatív pólushoz van közelebb. A vigasztalásban
arra van szüksége, hogy ne mondjon igazat. A fiú szavaiból (pontosabban a szavait a
pragmatikai dimenzióban elemezve) nyilvánvaló, hogy a hazugság kényelmetlenséget okoz számára, önmegfigyelésében megvetően „megjátszott vigyorról" beszél,
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sejti azt is (és tart tőle), hogy a nagymama átlát rajta. Az igazmondás-hazugság
dimenzió tehát egyáltalán nem mellékes az epizódban.
Egy elbeszélés első epizódjánál tartunk, az értékalakzat felrajzolásának elején.
Avval még nem foglalkozunk, hogy a két föllelt dimenzió hogyan viszonyul a
novella többi értékdimenziójához. Azt azonban máris el kell döntenünk, hogyan
viszonyulnak egymáshoz. Mivel tudjuk, hogy a szeretet és az igazság egyaránt
pozitív érték a fiú számára, azt várnánk, hogy kognitív disszonanciát él át akkor,
amikor az előbbit csak az utóbbi rovására tudja megvalósítani. Az epizódban
azonban nincsen szó kognitív disszonanciáról, a fiú nem kisebbíti hazugságát, és nem
kisebbíti a részvét mozzanatát sem, vagyis nem mond olyanokat, hogy talán nincs is
a nagymamának daganata, hogy tulajdonképpen tényleg jobban van most, vagy
hogy nem is fontos, hogy az ember igazat mondjon, vagy az nem lényeges, hogy
szereti-e egv unoka a nagymamáját. Ha ezek egyikére vagy egy ezekhez hasonló
redukciós folyamatra utalna az elbeszélés, akkor azt kellene megállapítanunk, hogy
a két értékdimenziót a fiú szorosan összekapcsolja egymással, hiszen ha az egyiket
tagadnia kell (az igazságot) a másik (a részvét) jelenlétében, akkor beindítja az
átértékelés mechanizmusát. Ez azonban nem történik meg az epizódban. A fiú
szereti a nagymamáját, a maga kamaszos, hányaveti módján vigasztalni próbálja, s
közben teljes tudatában van annak, hogy rossz ripacsként viselkedik, és nem mond
igazat. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a két dimenzió az ő értékhierarchiájában
(legalábbis az első epizód idején) nem feltételezi egymást (fordított arányban
sem: arról sincsen szó, hogy csak hazugságokkal lehet vigasztalni valakit), hanem
egymástól nagyobb távolságra vannak és függetlenek. Tehát viszonyunkban a
hierarchián belüli heterogenitás uralkodik. A fiú értékalakzatának elemzését ennek a
ténynek a rögzítésével kezdjük el.
Ezután fokozatosan haladunk tovább, számba vesszük a második, harmadik,
negyedik stb. epizódban a fiú magatartására és cselekedeteire jellemző értékdimenziókat, mindegyiknek hasonló eljárással megállapítjuk a többihez való kapcsolódási rendjét, és így képet alkotunk a fiúra jellemző értékalakzatról, értékdimenzió-struktúráról. Ez azonban még mindig csak egy részlete .munkánknak: meg
kell állapítanunk a többi szereplő értékalakzatát is, és mindezek szintéziseként föl
kell tárnunk az elbeszélés mint műalkotás-egész értékalakzatát. Ennek során eljutunk oda, hogy új fénybe kerül az első epizódban fölbukkant két értékdimenzió,
és a felelőség valamint az elkötelezettség, szenvedélyes involváltság dimenziójához
kapcsolódva éppen a novella legfőbb mondandóját fejezi ki. Somogyi Tóth Sándor
szóban forgó elbeszélése ugyanis nosztalgikusán ébreszti föl a vágyat arra, hogy
egyszerre lehessen megvalósítani a személyiségépítő függetlenséget és a szenvedélyes
őszintéséget. Ezt a műalkotás-egészben megnyilvánuló értékalakzatot Mérei Ferenc
találóan nevezte az egyik módszertani előkészítő sorozatban NÉKOSZ-értékalakzatnak, és a novellára jellemző értékalakzatot evvel már tipológiailag is megnevezte.
Az értékalakzat feltáráshoz aprólékos, körültekintő szövegelemző munkát kell
végezni, s ebben egyetlen részlet, egyetlen szó sem kerülheti el figyelmünket. Az
eljárást illusztráló példa, amit fentebb közöltünk, hangsúlyozzuk, csak egy apró
részletre szorítkozott és azt mutatta be, hogyan lehet a novellában előforduló első
két értékdimenzió egymáshoz való viszonyát föltárni. A munka első lépését példázta módszertani útmutatásul.
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14.10.

Az epizódról epizódra, szereplőről szereplőre előrehaladó, aprólékos munka
végén el kell jutnunk az elemzett mű értékalakzati csúcsához, ahhoz az egy-két
vezető értékdimenzióhoz,
amely a műalkotás-egész társadalmi értékszerkezetének
legfőbb rendezőjeként működik. Mivel az értékalakzat nem más, mint a műben
található értékdimenziók egymáshoz való viszonya, az értékdimenziónak a mű
folyamán is változó, változásra, átalakulásra képes alá-, fölé- és mellérendeltségi
hálózata, ezért a vezető értékdimenziók garantálják e mozgás, e dinamizmus belső
egységét, a műalkotás-egész koherenciáját. A különböző szintű és különféle feladatköröket betöltő értékdimenziók a vezető értékdimenziókhoz viszonyítva lépnek
egymással kapcsolatba, vagy mondják fel korábbi kapcsolataikat.
A vezető értékdimezió(k) fogalma nem érvényteleníti azt, amit eddig az értékszerkezet heterogén jellegéről mondtunk. Nem arról van szó, hogy az értékszerkezet
csúcsán állna egy (vagy két, három) olyan értékdimenzió, amely az összes többivel,
kivétel nélkül szoros oksági kapcsolatban volna. A vezető értékdimenzió
rendező,
irányító szerepet tölt be, a hierarchia elvét képviseli a művön belül a legfelső fokon,
de nincsen teljhatalma, működése ellenére megmaradnak a müvek
értékszerkezetében a heterogenitás bizonyos mozzanatai is. Az értékalakzatban ezért mindkettőt
figyelemmel kell kísérnünk, s az értékalakzatot a maga dinamikus valóságában kell
feltárni.
Az értékalakzat leírásából szükségszerűen következik a vezető értékdimenzió(k)
meghatározása. De a meghatározás merőben formálissá válik, ha nem előzi meg az
értékalakzat lépésről lépésre történő elemzése, és csak arra szorítkozik az elemző,
hogy a kiírt, kicédulázott értékdimenziók halmazából legjobb belátása, érzése,
intuíciója szerint kiemel egyet-kettőt, és aztán megkíséreli, hogy különleges helyüket
megindokolja.

14.11.
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Összefoglalva: elemzésünkben arra törekszünk, hogy megállapítsuk a kiválasztott
irodalmi szövegek értékalakzatait. Az értékalakzatokhoz mint az értékdimenziók
egymással való viszonyának struktúrájához nemcsak az érintkezések és összekapcsolódások, hanem az elválások és diszjunkciók rendje is hozzátartozik.
Az értékalakzat az a struktúra, amely az értékdimenziók
összekapcsolódásából,
illeP.'e éppen egymás iránti közömbösségéből vagy egymástól való függetlenségéből
a diszjunkciójából rajzolódik ki. Elemzésünkben éppoly fontos annak kiderítése,
hogy mely értékdimenziók nincsenek egymással belső, oksági kapcsolatban, mint
annak megállapítása, hogy melyek hatnak egymásra kölcsönösen.
Az elemzés menetét követve tehát megállapíthatjuk a kiválasztott mü előadásszintjét, szegmentumokra bontjuk a szöveget, jellemezzük a szereplőket, s eközben
kiemeljük (kiírjuk, kicédulázzuk), majd feldolgozzuk, elemzésünkbe beépítjük az
értékdimenziókat
és besoroljuk őket értékdimenzió-csoportokba.
Ezek alkotják az
elemzés előkészítő szakaszát. Ezután következik az értékdimenziók egymáshoz való
viszonyának elemzése, az értékalakzat meghatározása, amelynek során eljutunk a
müalkotás-egész társadalmi értékszerkezetét irányító, annak egyszerre hierarchikus
és heterogén természetét egységbe foglaló és irányító vezető
értékdimenziókhoz,
mint az értékalakzat legfőbb kiszögelléseihez, amelyek a hierarchia elvét legfelső
fokon képviselik a műben.

Vezető értékdimenzió(k) nélkül nincsen műalkotás-egész, mert eltűnik a műből
az értékhierarchia. A heterogenitás uralma alatt szétesik, szétzilálódik, elemeire hull
a szöveg. A másik véglet a vezető értékdimenziók tökéletes diktatúrája, amikor
kiiktatódik a heterogenitás minden mozzanata: ebben az esetben a valóságra rosszul
felelő, a valóságot meghamisító, leegyszerűsítő, lapos didaktika jön létre.
Az értékalakzat módszeres objektív leírása — túl a munka alapvető célkitűzésén
— hozzájárul ahhoz, hogy láthatóvá váljon a műalkotás-egész dinamikus szerkezete,
a szövegegységek dinamikus egymásra hatása. Más szóval láthatóvá váljon a mű
struktúrájának dinamizmusa, a maga művön belüli határaival és a maga művön
kívüli, valóságos történelmi és társadalmi összefüggéseivel.

V.
ÉRTÉKD1MENZIÓ-KATALÓGUS ÉS ÉRTÉKDIMENZIÓCSOPORTOK
A.

Értékdimenzió-katalógus

15.1.

A IV. fejezetben 10.1-14.1 l-ig ismerteilük az elemzés menetét, meghatároztuk
azokat a műveleteket, amelyeket az elemzőnek munkája során végre kell hajtania.
Most az egységes terminológia céljából közöljük az instrukciós rendszerünkhöz
vezető elemzési sorozatokban előfordult értékdimenziók betűrendes katalógusát.

15.2.

E katalógus gyakorlati használata a következő: a) az elemzést a IV. fejezetben
10.1 —14.1 l-ig leírtak szerint végezzük. Az általunk kiemelt és helyesnek tartott
értékdimenziókat egybevetjük a katalógusban felsoroltakkal. Ha meggyőződünk
arról, hogy az általunk kiemelt dimenziók megegyeznek vagy összeegyeztethetők a
katalógusban szereplőkkel (mert pl. szinonimái azoknak), akkor a katalógusban
megadott szavakat használjuk tovább elemzésünkben. Ebben az esetben zárójelben
feltüntetjük az értékdimenziónak a katalógusban megadott sorszámát is.
Pl. (2) aktív-passzív
b) Ha az egybevetéskor arról bizonyosodunk meg, hogy az általunk kiemelt értékdimenzió nem nevezhető a katalógusban felsoroltak tartalmi változatainak, nyelvi
szinonimáinak, hanem azoktól eltérő, tartalmilag a katalógushoz viszonyítva új
dimenzió, akkor ezt az általunk föllelt értékdimenziót használjuk tovább elemzésünkben, és zárójelben egy „ú" betűt írunk elé.

15.3.

A katalógus használatának az a legfőbb elve, hogy csak optimális terminológiai
egység elérésére használjuk és nem kódolás céljából. Nem azt keressük, hogy a
katalógusban szereplő értékdimenziók megtalálhatók-e az elemzendő szövegekben.
Az elemzést tartalmilag önállóan, saját belátásunk szerint végezzük és a katalógus
szavait csak a terminológiai zavarokhoz, keveredéshez, bizonytalansághoz vezető
felesleges nyelvi, megnevezési változatok, szinonimák elkerülése végett alkalmazzuk.

15.4.

Értékdimenzió-katalógusunkban nem szerepelnek olyan filozófiailag egészen
általános kategóriák, mint a jó—rossz, boldogság—boldogtalanság, helyes—helytelen, kellemes-kellemetlen — a filozófiában szorosabb értelemben ezeket a
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fogalmakat nevezik értékorientációs fogalmaknak —, mert ezek általánosságukká
átfogják váamennyi vagy csaknem valamennyi kategóriát. Elemzésünk számáa
azonban éppen konkrét megjelenésük, helyzethez kötött megfogalmazásuk, tárgyiasulásuk a fontos, az a lényeges, hogy az adott szövegben mit neveznek jónak
vagy rossznak, mit tartanak a boldogság vagy boldogtalanság feltételének. Az
elemzőnek módot kell t á á n i a arra, hogy a legáltalánosabb értékorientáó fogalmakat részleteire bontsa és konkretizálja.
15.5. Értékdimenzió-katáógusunk a következő* :
1 akaraterő/kitartás — akareterő hiánya/akaratgyengeség
2 aktív — passzív
3 alkámazkodás - ákalmazkodásra képtelenség
4 á k o t á s — rombolás
5 anyagi javak (pénz, föld, lakás, tartós fogyasztási eszközök)
— anyagi javak megvetése (szegénység mint érték)
6 anyaság/életadás — anyaság elutasítása
7 aszkézis - hedonizmus
8 autonóm személyiség — dependens/függő személyiség
9 azonosulás/lojáitás — rigidség
10 álmodozás/elvágyódás — józanság/hétköznapi racionáizmus,
jelenhez kötöttség
11 átlagos — rendkívüli
12 barátság — barátság hiánya/'megszüntetése, feladása
13 bátor — gyáva
14 becsületes — ügyeskedő, korrupt
15 befelé fordulás/önvizsgálat - (felszínesen) kifelé élés
16 béke/nyugalom — háború/hidegháború, feszültség
17 beleélés/empátia — beleélés hiánya
18 biztonság — bizonytalanság
19 bűntudat — bűntudat hiánya
20 büszke - alázatos
21 céltudatos/ambiciózus — céltalan
22 család (mint életforma) — kötöttségek nélküli magánélet
23 család (mint közösség) — kisebb-nagyobb társadalmi csoport, munkahely,
osztály
24 demokratizmus — önkény/privilégium
25 divatos — ósdi/ódivatú
26 egészség/egészséges élet — betegség/egészségtelen élet, öregség
27 egyenlőség (társadalmi) — egyenlőtlenség, diszkrimináció
28 egyéniség — egyéniség hiánya
29 egyszerűség — bonyolultság/túlbonyolítás
30 élet/létezés — halál/pusztulás
•Nyelvi egységesítés nélkül vegyesen közlünk főnévi és melléknévi alakokat: elemzéseinkben
mindkét forma előfordulhat, tehát értelemszerűen kezelendők.
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31 életismeret/tapasztalat - életisir.eret hiánya/tapasztalatlanság/naiv ártatlanság,
hiszékenység
32 elkötelezettség/elvhűség/involváltság - elvtelenség/cinizmus
33 előkelő - közönséges
34 élvezeti cikkek (ital, cigaretta stb.) — élvezeti cikkek megvetése
35 érdekes/izgalmas — érdektelen/unalmas
36 eredeti — sablonos
37 erő (=testi erő) - gyengeség
38 értéktisztelet - cinizmus
39 értelmiségi életforma - nem-értelmiségi életforma
40 értelmiségi (ön)tudat - értelmiségi (ön)tudat hiánya
41 érzelmek/szenvedélyek, érzelmesség - érzelem-mentesség
42 érzékenység — érzéketlenség/közömbösség
43 esztétikum — esztétikum hiánya (esztétikum iránti közömbösség)
44 fair play (= a törvénybe nem foglalt szabályok betartása) - rosszhiszeműség,
helyzettel való visszaélés, cselszövés, zsarolás.
45 fantázia/képzelet - fantázia hiánya, fantáziaszegénység
46 fejlődésképesség/előre tekintés — fejlődőképesség hiánya/konzervatizmus
47 felelősség/kötelességtudat — felelőtlenség
48 felnőttség, érettség — infantilizmus, éretlenség
49 feltörekvés/társadalmi felemelkedés igénye - feltörekvés hiánya/stagnálás
50 féltékenység hiánya — féltékenység
51 felülkerekedés/uralom a körülményeken - alulmaradás/a körülmények hatalma
52 fenséges — alantas
53 fiatalság - öregség
54 figyelmes, tapintatos — figyelmetlen, tapintatlan
55 gazdagság — szegénység
56 gondoskodás (szülői, gyermeki) — gondoskodás hiánya, nemtörődömség
57 gyakorlatias — gyakorlatiatlan/éllietetlen
58 gyengédség — gyengédség hiánya
59 gyermeki (= gyermekek sajátos megnyilvánulásai mint értékek) — a gyermekit
nem értékelő „felnőtt világ"
60 hagyomány/hagyománytisztelet — hagyomány hiánya, hagyományok lebecsülése
61 hála - hálátlanság
62 harc, küzdelem - küzdés hiánya/beletörődés
63 harmónia — diszharmónia
64 hasznos — káros
65 haszon/haszonelvűség — haszon iránti közömbösség, haszonelvűség elítélése
66 hatalom (pozicionális, hivatali) — hatalmaskodás/visszaélés a hatalommal
67 hazaszeretet — nemzeti közömbösség/hazafiatlanság
68 hit — hit hiánya
69 humánum/emberiesség — embertelenség
70 humor - humor hiánya
71 hűség — hűtlenség
72 igazmondás — hazugság
73 igazságos — igazságtalan
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74 intelligens (=gyors áttekintés, meglevő ismeretek jó alkalmazása) — intelligencia
hiánya
75 irónia/önirónia — irónia, distancia hiánya
76 internacionalizmus — nacionalizmus/sovinizmus
77 ízlés - ízlés hiánya
78 játék/játékosság - játékot mellőző „komolyság"
79 jellemszilárdság/emberi tartás — megalázkodás/behódolás/ingatagság
80 jó gazdálkodás/rentabilitás — pocsékolás/hanyagság a gazdálkodásban
81 jó külsejű/bájos/csinos, jó megjelenésű - rossz külsejű/csúnya, rút, visszataszító
82 jólét/kényelmes, igényes, élvezhető élet — nélkülözés/szűkös életfeltételek,
nyomor
83 jövőkép/tervezés - jelenhez kötöttség, múltba vágyódás
84 kaland/kalandvágy — földhözragadtság, kalandvágy hiánya
85 kapcsolatteremtés - kapcsolat hiánya/magányosság
86 karrier/karriervágy — karrier hiánya/sikerképtelenség
87 kedélyes, derűs - kedélytelen
88 kívülmaradás — beilleszkedés
89 kollektív/közösségi - egyéni/személyes
90 kollektív (közösségi) tulajdon - magántulajdon
91 konvencionális/kötöttségekhez igazodó — szabados
92 korszerűség — maradiság
93 kritika/kritikus szellem — konformizmus/kritika hiánya, tekintélyelvűség
94 kultúra szeretete — kultúra hiánya, elvetése
95 lázadó - beletörődő
96 logikus — logikátlan
97 materializmus — idealizmus
98 minőség(=kiváló) — mennyiség(= tömeges)
99 munka (=alkotás, értékek forrása, önmegvalósítás eszköze) — gépies munka,
kényszerű tevékenység, „arcunk verítéke"
100 munkateljesítmény — teljesítmény hiánya, gyenge teljesítmény
101 műveltség (= kiterjedt ismeretanyag) — műveletlenség
102 népszerű — népszerűtlen
103 normális — deviáns/eltorzult
104 nyitott személyiség — zárt személyiség, zárkózott, befelé forduló
105 okos — ostoba
106 optimista/bizakodó/reménykedő/derűs - pesszimista/reménytelen
107 otthon/otthonosság — otthon hiánya/otthontalanság
108 óvatosság - vakmerőség/felesleges kockázat
109 önérzet/önbecsülés — önérzet hiánya
110 önfegyelem — önfegyelem hiánya/indulatosság
111 önismeret (reális önismeret), önkontroll — önismeret/önkritika hiánya
112 önmegvalósítás — lemondás/kényszerű lemondás
113 önbizalom — kishitűség/kisebbségi érzés
114 önzetlenség — önzés
115 őszinteség — őszintétlenség/képmutatás/manipuláció
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116 produktív — improduktív
117 racionalizmus - irracionalizmus
118 rendszerhűség — ellenzékiség
119 részvét - közömbösség/ridegség
120 sokoldalú/színes — egyoldalű/szürke
121 szabadság — függőség/rabság, korlátozottság
122 szakszerűség/szakismeret — szakszerűség hiánya/dilettantizmus
123 szellemi értékek - anyagi értékek
124 személyes — személytelen, bürokratikus
125 szerelem — közömbösség
126 szeretet - gyűlölet
127 szerény — szerénytelen/öntelt
128 szépség — rútság
129 szexualitás — aszexualitás/szexualitás elvetése
130 szocializmus — szocializmus ellenzése
131 szolidaritás/együttérzés, segítőkészség — közöny, cserbenhagyás, árulás
132 szorgalom/munkálkodás — lustaság/munka nélküli élet
133 szótartás — csalárdság
134 takarékos, mértéktartó életvitel — pazarló, hivalkodó fogyasztás
135 tanulás/tanulásvágy — tanulás lenézése, tanulatlanság
136 tárgyilagosság, realitás-érzék/objektivitás — elfogultság/önkényesség, szubjektivitás
137 társadalmi megbecsülés/presztízs — visszhangtalanság
138 technika — technika hiánya, technika-ellenesség
139 tehetség — tehetségtelenség
140 tekintély — tekintély-ellenesség
141 természet, környezetvédelem — mesterséges környezet preferálása
142 testi ügyesség — testi ügyetlenség
143 tisztaság (gyermeki), bűntelen élet - romlottság
144 történetiség/történeti szemlélet — történetiség hiánya/anakronizmus
145 tökéletesség — tökéletlenség
146 tudatos — ösztönös, spontán
147 túlélés - az élet kockáztatása
148 túlvilág/transzcendencia — evilág/világias
149 türelem/liberalizmus — türelmetlenség
150 vallás/hitélet — ateizmus
151 vállalkozó — kockázatot nem vállaló
152 változatosság — egyhangúság/monotónia
153 városi életforma - falusi/vidéki életforma
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В.
16.1.

Értékdimenzió-csoportok
Az érték tartalmi minősítése mindig kétféleképpen történik. Egyrészt egy értékdimenzió mentén pozitívnak vagy negatívnak minősül. Egy érték azonban nem
egyszer s mindenkorra és végérvényesen pozitív vagy negatív, ezenkívül elfogadásának vagy elutasításának mértéke is változik.

Előfordulhat, hogy egy érték egy korszakban erősen negatív megítélést kap,
értékdimenziójának negatív pólusához tartozik, később még mindig negatívnak
számít, de már sokkal kisebb mértékű társadalmi kritikában részesül, még később
pedig jelentős változás következik be megítélésében és kezd dimenziójának pozitív
pólusához közeledni.
Az érték „értékelése" a dimenzió mentén éppen ezért az. elemzés egyik legfontosabb feladata. Nincs kizárva, hogy számos műben az értékkatalógus által
pozitívnak jelzett értékek negatívnak fognak minősülni, a negatívok pedig pozitívnak. Ezekben az esetekben nem maga a dimenzió, hanem a dimenzió mentén való
értékelés változik meg. Az ilyen változás szorosan hozátaitozik az értékalakzatokhoz.
16.2. Az értékek tartalmi minősítésének másik elengedhetetlen művelete az értékdimenziók elhelyezése az értékdimenzió-csoportokban.
Az értékdimenzió-csoport az a magasabb kategorizálási egység, amelyhez tartozva az értékdimenzió általánosabb minősítési jegyet, értelmet kap a további
elemzés számára. A műre, a típusra, sőt a korszakra is jellemző, hogy működő
értékdimenziói mely értékdimenzió-csoportokhoz tartozva fejtik ki hatásukat. így
kerülhetnek előtérbe pl. egy-egy típusnál vagy egy-egy korszakban az. erkölcsi vagy a
személyiségértékek, másokban pedig a politikai értékek vagy az életmódértékek stb.
Ugyanaz az értékdimenzió átkerülhet egyik csoportból a másikba és akkor más
értelmet nyer, sőt ugyanabban a műben különböző szereplőknél különböző értékdimenzió-csoportokba sorolható, vagyis szereplőnként más megítélést igényel: s
akkor éppen ez az eltérő jelleg lesz egyik jellemzője a mű értékalakzatának.
16.3.

Az elernzének minden egyes értékdimenziót, amely elemzése során fölmerül, el
kell helyeznie abban az értékdimenzió-csoportban,
amelyhez szerinte a szövegösszefüggés alapján tartozik.
A megnevezett értékdimenzió elé odaírjuk zárójelben a katalógusbeli számát
(illetve „ú"-val jelölve feltüntetjük, hogy nem szerepel a katalógusban), ezenkívül
zárójelben utána odaírjuk annak az értékdimenzió-csoportnak a nevét, amelyhez
tartozik és annak római számmal jelölt számát. PL: (7) aszkézis — hedonizmus (III.
erkölcsi)

16.4.

Í\Z értékdimenzió-csoportokba sorolást nem minden esetben lehet egyértelműen
elvégezni. Erőltetés és önkényesség elkerülése céljából helyesebb, ha az elemző
elsődleges és másodlagos vagy harmadlagos besorolás lehetőségével él. Ebben az
esetben két vagy három csoportot is megnevezhet: fontossági, érvényességi sorrendben. Elsőnek azt a csoportot jelöli meg, ahová a leginkább tartozónak véli az
értékdimenziót, második, harmadik helyen pedig azt, ahová még esetleg tartozhat.
PL: (8) autonóm személyiség - dependens személyiség (III. erkölcsi; II. személyiség)
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16.5. Az értékdimenzió-csoportok a következők:
I, Vitális értékek
Az életre, a létfenntartásra vonatkozó előnybenrészesítések. Ide tartozik minden
olyan értékdimenzió, amely fizikai létünkkel, illetve biológiai adottságainkkal függ
össze. Ilyen összefüggésben pl. élet-halál; anyaság-anyaság elutasítása; egészségbetegség; erő-gyengeség stb.
IL Személyiség-értékek
A személyek egyéni tulaj donságainak, jellemvonásainak minősítése a személyiség
egészére vonatkozóan. Ide tartoznak mindazok az értékdimenziók, amelyek az
egyéni - mindenekelőtt pszichikai - adottságokkal függnek össze, és amely adottságok a karakter egészét jellemzik.
Pl.: büszke - alázatos; beleélés/empátia - beleélés hiánya; nyitott személyiség
— zárt személyiség; érzékenység — közömbösség stb.
III. Erkölcsi értékek
Ez a legbonyolultabb, legösszetettebb értékdimenzió-csoport, valamennyi csoporttal érintkezik, éppen ezért elkülönítése (illetve a többiek elkülönítése tőle)
különösen nehéz feladat. Varrnak értékelméletek, amelyek az értékek három nagy
csoportját különböztetik meg: az etikai értékek, a logikai értékek és az esztétikai
értékek csoportjáról beszélnek. Az esztétikai értékek legáltalánosabb értékorientációs dimenziója a szép — rút, a logikaié az igaz-hamis, az etikaié pedig a jó rossz. Az ilyen felosztás bármennyire egyszerűvé és áttekinthetővé teszi is az
értékek világát, elemzésünk szempontjából a túlságos leegyszerűsítés veszélyével jár.
Az irodalmi müvekben kirajzolódó értékalakzatok sokfajta, gazdag változatait csak
egy bonyolultabb — és éppen ezért nehezebben kezelhető — kategóriarendszerrel
ragadhatjuk meg a maga valóságában. Ugyanakkor viszont eltekintünk néhány
fontos filozófiai disztinkciótól: így nem teszünk különbséget moralitás és legalitás,
erkölcs (szokás, „Sitte") és norma között, ami etikai stúdiumokban alapvető.
Pontosabban ezeket a különbségeket az erkölcsi értékekkel érintkező többi értékdimenzió-csoport bevezetésével operacionalizáljuk elemzésünkben.
Az erkölcsi értékek csoportjába tartoznak azok az értékdimenziók, amelyek az
emberi együttélés, az emberi viselkedés belső, intézmény nélküli, konvenció útján
továbbhagyományozandó szabályozására vonatkoznak. Az erkölcsi értékek nagy
része közvetlenül az egyént érinti (arról „szól", hogy az egyénnek mit kell tennie,
hogyan kell viselkednie). Az erkölcsi értékeket az különbözteti meg a személyiségértékektől, hogy a személyiség-értékek a jellemet, a karaktert mint egészt ragadják
meg, az erkölcsi értékek pedig az egyén egy konkrét szituációjában öltenek testet.
Ha valakit büszkének nevezünk (a büszke — alázatos értékdimenzióban), akkor
ugyan egyetlen tulajdonságát emeljük ki, de ez az egy tulajdonság az egész lényét
átfogja. Értékelésünk ekkor a személyiség-értékek körében történik. Ugyanígy
személyiség-érték maga az egyéniség (az egyéniség — egyéniség hiánya dimenzióban).
De az egyéniségnek mint az egész jellemet átfogó tulajdonságnak az olyan konkrét
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megjelenése, mint a bátor — gyáva, becsületes — korrupt, önzetlen — önző stb.,
erkölcsi értéknek minősülnek.
Az erkölcsi értékek (az ún, „örök" értékek is!) mindig szabályozóként, egy-egy
konkrét szituációra, dologra adott vagy adható válaszként, válaszolási módként
jelentkeznek. Egy büszke jellem (személyiség-érték) lehet önérzetes, szolidáris,
autonóm stb. (erkölcsi értékek) egy helyzetben vagy egy személlyel, dologgal
szemben. Fontos megkülönböztető jegye még az erkölcsi értékeknek az eszmei,
ideális jelleg. A vitális, gazdasági, személyes értékek lehetnek valóságosak, tárgyiak,
materiálisak, és legtöbbször azok is, az erkölcsi értékek eszmei preferenciákat
foglalnak magukba és csak az általuk szabályozott cselekvés eredménye valóságos,
tárgyi. A vitális, gazdasági stb. értékek is jelek (mint arról a 2.3-ban volt szó), de
velük szemben az erkölcsi értékek összetettebb, többszörös jelek.
IV. Politikai értékek
Azok az értékdimenziók tartoznak ide, amelyek az emberi együttélés külső, intézményes szabályozásával függenek össze. Mivel intézményesek, külön objektivációs
szférájuk van, nem vagy nem szükségképp részei konvencióknak, a kulturális hagyományoknak.
PL: béke — háború; demokratizmus - önkény; szabadság — rabság stb.
V. Világnézeti értékek
Azoknak az értékdimenzióknak a csoporlja, amelyek az embereknek a világhoz való
viszonyát, szemléleti beállítottságát általában, általánosságban, elvileg meghatárzozza. Az életmód-értékektől ez az általánosság, elviség (tudatosság) határolja
el őket, az erkölcsi értékektől pedig az, hogy nem egy-egy szituációra, dologra
vonatkozó cselekvésben szabályoznak, hanem a társadalommal, a „világgal"
szemben elfoglalt attitűdöt határozzák meg átfogóan. Nem általánosabb érvényűek,
mint az erkölcsi értékek, de vonatkozási körük mindig az egész közösség, az egész
társadalom, mint ahogy a személyiség-értékeké mindig az egész személyiség.
PL: korszerűség - maradiság; szocializmus - szocializmus ellenzése; kívülmaradás - beilleszkedés; kritika - konformizmus stb.
VI. Életmód-értékek
Az életvezetésre, életmódra vonatkozó preferenciák. Nem feltételük a tudatosság.
Az ember nem mindig tudatosítja magában, hogy hogyan vezeti az életét, hanem
gyakran rejtett módon éli meg vezető elveit. Az ide tartozó értékdimenziók közvetlen életvezetésünkkel függnek össze. Ennek az értékdimenzió-csoportnak legfőbb
jellemzője éppen a konkrétság, közvetlenség, ez különbözteti meg a világnézeti
értékek csoportjától.
PL: család - kötöttségek nélküli magánélet; feltörekvés - stagnálás; önmegvalósítás - kényszerű lemondás (ha nem elvként, ideológiai megfogalmazásban
szerepel, nem világnézeti értékdimenzióként működik); szellemi értékek - anyagi
értékek (ha közvetlenül az életvezetésre vonatkoznak, egyébként jelentkezhetnek
mint gazdasági értékek és mint ismeretértékek is).
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VII. Gazdasági (javakhoz fűződő) értékek
A megtermelt anyagi javakra, valamint a termelés módjára, az anyagi javak előállításának módjára vonatkozó érték dimenziók csoportja. Ide tartoznak az emberi
viselkedésnek mindazok a változatai, amelyekben a gazdálkodást, a munkának, a
javakat létrehozó fevékenységnek a célját, szervezettségét minősítjük. Ez megtörténhet a magánéit! belső köreiben és nagyobb társadalmi egységek szintjén
egyaránt.
Pl.: jó gazdálkodás - pocsékolás, hanyagság; munkateljesítmény — teljesítmény
hiánya; közösségi tulajdon — magántulajdon; anyagi javak — szegénység stb.
(Gondosan ügyelnünk kell arra, hogy az idesorolandó értékdimenziók nem erkölcsi
vagy világnézeti értékek gyanánt jelennek-e meg. Erre mindig a konkrét szövegösszefüggés ad eligazító támpontot.)
VIII. Ismeretértékek
Az emberi megismerés módjával, terjedelmével, megbízhatóságával összefüggő értékdimenziók csoportja. Alapvető kategóriája maga a valóság, a realitás. Legáltalánosabb értékdimenzióját (igaz — hamis) nem vettük föl a katalógusba, mert
logikailag minden állító mondat vagy igaz, vagy hamis, s így eleve ez a dimenzió
lenne leggyakoribb elemzésünkben. Az ismeretértékek konkrétabb megjelenésére
vagyunk kíváncsiak.
Pl.: műveltség - műveletlenség (mint tudatlanság, ismeretek hiánya); tárgyilagosság - önkényesség (a valóság megítélésében; ugyanez lehet erkölcsi érték is, ha cselekvést, magatartást szabályoz); változatosság - egyenhangűság; egyszerűség bonyolultság stb.
IX. Esztétikai értékek
Ide tartoznak azok az értékek, amelyek a megjelenés, illetve a (művészi) megjelenítés
módjával, sikerültségével függenek össze: mint a kiválasztott művekben megjelenő
értékek. Olyan esztétikai értékek tartoznak ide, amelyek nem az elemzendő művek
esztétikai minőségére (nem a megjelenítés esztétikai érdemére vagy fogyatékosságára) vonatkoznak, hanem a szöveg manifeszt vagy látens tartalmában fordulnak
elő, a szemantikai vagy pragmatikai dimenzióban jelennek meg. (Pl. esztétikai
kérdésekről beszélnek a szereplők, művekről ítélkeznek, esztétikai értékek szerepet
játszanak cselekvésükben, választásukban stb.) Tehát különösen ügyelnünk kell
arra, hogy ne saját esztétikai véleményünket fejtsük ki a kiválasztott művekről,
hanem a szövegben található, azokból következő ítéleteket analizáljuk.
Meg lehetne még különböztetni a tágabb és szorosabb értelemben vett esztétikai
értékek fogalmát is. Tágabb értelemben: szép az, amikor valamivel kapcsolatban
olyan örömet érzünk, amely független a dolog gyakorlati funkciójától. Szűkebb
értelemben az esztétikai értékek a művészi objektivációra vonatkoznak. De elemzésünkben gyakorlati megfontolásból e csoportba soroljuk mindkettőt.
Pl.: szépség - rútság; tökéletesség - tökéletlenség; fenséges - alantas; harmónia
— diszharmónia stb.
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